Doe mee met #vooronsland!
Op 15 september is het Prinsjesdag, kort daarna volgen de Algemene Politieke Beschouwingen in de
Tweede Kamer. Een logisch moment om aandacht te vragen voor de agrarische sector en onze wensen,
ambities en zorgen.
De Nederlandse maatschappij heeft het afgelopen jaar veel meegekregen van onze sector. Het is goed
dat men weet tegen welke problemen we aanlopen. Helaas was er soms wel erg veel aandacht voor al
het negatieve. Wij vinden het belangrijk om te laten zien waar we het nou eigenlijk voor doen.
Dat is natuurlijk anders voor iedere boer en tuinder. Die diversiteit maakt onze sector juist zo mooi.
Daarom roepen we iedereen op om een video te maken waarin je antwoord geeft op deze drie
stellingen:
•
•
•

Dit is waarom ik over tien jaar nog boer ben
Dit is wat ik daarvoor nodig heb van de politiek
Dit is wat de maatschappij van mij kan verwachten

Dat doen we met de #vooronsland. Want boeren en tuinders zijn de beheerders van meer dan 70%
van alle grond in Nederland en zijn daarmee hoeders van het landelijk gebied. Dat doen we niet alleen
voor onszelf, maar ook voor de rest van Nederland.
Daarom: #vooronsland.
Tips
•

•

•
•
•
•
•

Iedereen mag zijn eigen creativiteit loslaten op de video. Ons advies: print de stellingen én de
hashtag uit op vier losse A4, beantwoordt ze één voor één en laat bij elke beantwoorde vraag
het A4 vallen, tot je alleen #vooronsland vasthoudt. Maar je kan ze natuurlijk ook na afloop in
de video monteren, of ze alleen uitspreken.
Kies een mooie plek op het eigen bedrijf – of het nou in de stal, op het land of aan de
keukentafel is. Let wel op dat er niet te veel achtergrondgeluid of wind is, zodat je goed te
verstaan bent.
Neem niet meer dan 30 seconden per stelling, korter mag ook. Maak het nooit langer dan 2:20,
want dan kan het niet meer op Twitter.
Film horizontaal.
Film het bovenlichaam, zodat de tekst op de A4’s goed te zien is.
Film op 2 à 3 meter afstand, zodat de tekst goed zichtbaar is en het geluid goed wordt
opgenomen.
Gebruik de gratis online tool Kapwing om eenvoudig te ondertitelen.

Posten
Mooie video gemaakt? Zet hem online via je eigen social media kanalen, met de goede hashtag! Posts
met #vooronsland worden meegenomen op de website www.vooronsland.nl. De website gaat op 2
september live. Later posten mag natuurlijk ook, als het maar voor Prinsjesdag op 15 september is.
Hou de kanalen van LTO in de gaten voor meer informatie.

