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STARTERSCURSUS
Ben je op zoek naar een opleiding die je kan helpen bij de start
van je bedrijf of bij de verdere uitbouw ervan? Dan kan je kiezen
tussen verschillende opleidingsformules bij Agrocampus, het
vormingscentrum van Boerenbond, KVLV-Agra en Groene Kring.
De algemene starterscursus of Type A, de Type B of
sectorspecifieke cursus en een stage om praktische ervaring op te
doen. Na het volgen van de drie onderdelen kan je ook deelnemen
aan de installatieproef. Nadat je geslaagd bent op dit examen kan
je je vakbekwaamheid aantonen in het kader van de VLIFwetgeving en verkrijg je een diploma bedrijfsbeheer.
Locaties en startdata van de cursussen vind je op
www.agrocampus.be/starterscursus.

KORTE VORMING
Groene Kring biedt heel wat praktische opleidingen op maat aan,
vaak in samenwerking met Boerenbond. Zo leer je in de KI-cursus
om zelf kunstmatige inseminatie toe te passen op je bedrijf. Tijdens
de opleiding klauwverzorging leer je preventieve klauwverzorging
toe te passen waardoor je kan voorkomen dat koeien vroegtijdig
afgevoerd moeten worden. Ook een cursus elektriciteit, lassen of
boomzagen behoren tot de mogelijkheden.
Meer info over de praktijkcursussen vind je op
www.groenekring.be/vormingscursussen.

RIJBEWIJS G
Agrocampus biedt iedereen de mogelijkheid om een
praktijkopleiding te volgen voor het behalen van het tractorrijbewijs
G en dit op verschillende locaties in Vlaanderen. Tijdens de
intensieve opleiding leer je de noodzakelijke controles van het
voertuig, de manoeuvres op het privéterrein en een vlotte maar
defensieve rijtechniek op de openbare weg.
Info & inschrijvingen via www.agrocampus.be/rijd-jij-metde-tractor.

JAARPROGRAMMA
2018-2019

JAARPROGRAMMA 2018-2019 GROENE KRING SINT-NIKLAAS - BEVEREN
GEWESTELIJKE ACTIVITEITEN

LIDGELD

22 november 2018

rechten en plichten bij controle opt bedrijf
om 20.30u fried van opstal @ landbouwschool
23 november 2018

Start activiteit : jumpsky

We springen het jaar in !!
om 20.30u spreken we af aan:
koning-albertlaan 2, 9080 lochristi
18 januari 2019

Nieuwjaarsetentje

om 19.30 in de Rode Poort@ melsele
inschrijven verplicht bij Karel voor 11/01/19
26 januari 2019

Met de partybus naart landbouwbal
Meer info volgt later nog!
Februari 2019

vleesveedag

Meer info volgt later
Juni 2019

Ontspanning activiteit

Eerst houden we de spanning er in voor we kunnen
ontspannen :) meer info volgt later
19 juli 2019

Groene kring cafe/tractorwijding
@ De tent in de mulderstraat
21 juli 2019

Behendigheidswedstriijd
@ De tent in de mulderstraat

PROVINCIALE ACTIVITEITEN
4 oktober 2018

Net als vorig jaar kan je lid worden/blijven door
het lidgeld over te schrijven op onze rekening
van de groene kring: BE42 7376 0103 2554 . Het
lidgeld bedraagt dit jaar voor een A-Lid €22 en
een B-Lid €11. Wanneer je ook lid bent in een
ander groene kring/klj gewest, krijg je van
groene kring nationaal een lidgeld korting. Ze
nemen hiervoor rechtstreeks contact op met jou.
Gelieve te betalen voor 15 December. Zoniet
word je geschrapt uit onze ledenlijst

Studievergadering:
Samenwerken? Hoe? Zo!
18 oktober 2018

Avond voor kernleden:
filmpjes maken met smartphone
8 november 2018

Inspiratieavond bedrijfsovername

meer info op www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be
14 november 2018

Vrouwenactiviteit: uitzicht door inzicht
met wijndegustatie
29 november 2018

Studievergadering: Saldovergelijking
20 december 2018

Debat over de toekomst van landbouw
18 januari 2019

Provinciale nieuwjaarsreceptie
voor alle leden
31 januari 2019

Sectoravond vruchtbaarheid
10 maart 2019

Galamatch voetbal Oost- tegen WestVlaanderen
5 juli 2019

Intergewestelijke reis

