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VRYSTAAT LANDBOU
NUUSBRIEF

Boere gevra om paaie te herstel, maar ...
Vrystaat Landbou is versoek om die Departement van Paaie by te staan
om plaaslike paaie te herstel, maar is ook terselfdertyd in kennis gestel
dat die departement boere nie vir hul uitgawes kan vergoed nie.
“Al is ons lede nie padbouers nie, was Vrystaat Landbou (VL) nog altyd
bereid om met die provinsiale regering saam te werk,” sê Francois
Wilken, president van VL. Ongelukkig is SEB en regstellende aksiewetgewing en -vereistes die groot struikelblokke wat verhoed dat
plaaslike boere, kontrakteurs of gemeenskappe betaal word om met die
oplossing van die groeiende krisis te help”.
Vrystaat Landbou is tans op grond van ’n regsopinie besig om die
relevante papierspoor wat in die pad vorentoe gebruik kan word, in plek
te kry. Intussen spring boere in verskeie areas maar weer self in om
paaie rybaar te maak, ten einde hul produkte te kan lewer. Lees meer
.
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Belangrike dokumente vir lede:
Die 2022 Minimum loon berekening (gebruik u VL-lidnommer om in te teken)
Vrystaat Landbou beleide (gebruik u VL-lidnommer om in te teken)
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Jongboer Konferensie - 7 April 2022
Vrystaat Landbou se Jongboer Konferensie beloof om vanjaar elke
jongboer met positiwiteit en entoesiasme te vul .
Die bekende motiveringspreker, Dr Gustav Gous, gaan die gehoor op die
punte van hul stoele hou!
Bespreek jou plek by cynthia@vslandbou.co.za
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