WIE IS
GROENE KRING?
Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector.
Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangen-verdediging. Groene Kring maakt
deel uit van groep Boerenbond. Neem een kijkje op de website www.groenekring.be of op onze Facebookpagina
www.facebook.com/groenekringnationaal!

Held van ‘t Veld  gymkana’s
trekker-trek  daguitstappen




fuiven  eetfestijnen
sport en spel

Groene Kring is een beweging voor jongeren met een hart voor de land- en tuinbouwsector.
De plaatselijke gewesten brengen de leden samen en organiseren tal van activiteiten zoals
studievergaderingen, bedrijfsbezoeken en grotere evenementen zoals een gymkana of een
meerdaagse reis. Ook op provinciaal niveau ontmoeten we elkaar. De provinciale kern is het
bestuur dat beslist over de jaarlijkse activiteiten die in de provincie georganiseerd worden. Nog
geen activiteit van Groene Kring bijgewoond? Als lid van Groene Kring heb je toegang tot alle
activiteiten in Vlaanderen.

bedrijfsbezoeken
bedrijfsopvolging




starterscursus  rijbewijs G  management
praktijkopleiding  studievergaderingen

Groene Kring hecht belang aan de opleiding die jonge land- en tuinbouwers nodig hebben
om een bedrijf rendabel en toekomstgericht uit te bouwen. Daarom biedt Groene Kring hen de
kans om dicht bij huis kennis te verwerven. Zowel actuele thema’s als specifieke onderwerpen
rond bedrijfsopvolging en management komen uitgebreid aan bod. Jonge land- en tuinbouwers die een opleiding voor het rijbewijs G nodig hebben of een starterscursus willen volgen,
kunnen ook bij Groene Kring en haar partners terecht.

ludieke acties
opendeurdagen




sectorale werkgroepen
vertegenwoordigingen




tractorrondrit
#boervoor1dag

Groene Kring verdedigt de belangen van jonge land- en tuinbouwers. Dat gebeurt enerzijds via
een sterke vertegenwoordiging in de structuren van Boerenbond en anderzijds via acties en
eigen initiatieven zoals bijvoorbeeld een stage voor beleidsmakers (#Boervoor1Dag). Door
haar aanwezigheid op de congressen van CEJA, de overkoepelende organisatie voor jonge landen tuinbouwers, brengt Groene Kring de standpunten van Vlaamse jongeren op Europees niveau.
Groene Kring werkt ook aan een positieve en correcte beeldvorming van de land- en tuinbouwsector door ludieke acties.
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