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Datum: 2 februari 2015
Aan de vertegenwoordigers van de media - persuitnodiging

Jonge Nederlandse en Vlaamse agrarische
ondernemers bouwen samen aan hun competenties
Hasselt – Groene Kring en NAJK, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen en

Nederland, bieden jongeren de kans om tijdens een korte reis hun ondernemerscompetenties
(verder) te ontwikkelen. Aan de hand van informatieve sessies, workshops en bedrijfsbezoeken
brengen ze hun talenten en aandachtspunten in kaart.
De jongeren krijgen op deze driedaagse reis de kans om zichzelf te spiegelen aan de ondernemerscompetenties die je nodig hebt als bedrijfsleider. Hun persoonlijke competenties worden met de hulp van
experten uit Vlaanderen en Nederland in kaart gebracht en verder ontwikkeld. Zowel Vlaamse als
Nederlandse jongeren nemen deel zodat de deelnemers met een verschillende achtergrond ook van elkaar
kunnen leren.
Groene Kring nodigt u uit op de laatste dag van deze ondernemersreis. Aanmelden kan via Bastiaan Viaene,
van wie u de contactgegevens onderaan terug vindt.
Praktisch
Datum: zondag 8 februari 2015
Uur: 14u00 – 16u00
Locatie: Akkermanshof, Jennenstraat 28, 3950 Bocholt (melkvee met verbreding)
Beeldmoment: 14u00 – 15u00 bedrijfsbezoek
15u00 – 16u00: Groot Agrarisch Kansspel waarbij de deelnemers aan het denken worden gezet over de
kansen en mogelijkheden van multifunctionele landbouw
Woordvoerder ter plaatse: Bastiaan Viaene, 0497 87 86 79

Marijke Jordens

Sam Magnus

voorzitter Groene Kring

ondervoorzitter Groene Kring

Voor meer informatie: Bastiaan Viaene | Consulent Limburg | 0497 87 86 79 | bastiaan.viaene@groenekring.be

Groene Kring?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Zowel
toekomstige bedrijfsleiders als jongeren die pas een land- of tuinbouwbedrijf overnamen, kunnen er terecht voor
ontmoeting, opleiding en belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem zeker een
kijkje op de website www.groenekring.be of op onze facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal!

Het project wordt met financiële steun van de Europese Unie gesubsidieerd (EFRO)
(INTERREG IV-A programma Euregio Maas-Rijn)
“De Commissie investeert in uw toekomst”

