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Leuven, 12 februari 2015

PERSUITNODIGING
Jonge landbouwers op rondrit met minister Schauvliege
Oost-Vlaanderen – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen, ontvangt
op 12 februari de minister van omgeving, natuur en landbouw, Joke Schauvliege, op twee
landbouwbedrijven in Oost-Vlaanderen. Op deze manier krijgen jonge landbouwers de kans om een
aantal knelpunten rechtstreeks aan te kaarten bij de Vlaams minister.

Na de Vlaamse verkiezingen van 2014 werd mevrouw Schauvliege minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.
Om de nieuwe minister te laten kennis maken met de land- en tuinbouwsector nemen de jonge land- en tuinbouwers
van Groene Kring haar mee op een rondrit langs twee agrarische bedrijven in het Oost-Vlaamse Meetjesland.
Tijdens de rondrit komen een aantal belangrijke dossiers voor de sector uitgebreid aan bod. Zo worden onder meer de
instandhoudingsdoelstellingen, de kapitaalsintensiteit en het belang van grond voor de land- en tuinbouw besproken.
Groene Kring nodigt u, als vertegenwoordiger van de land- of tuinbouwpers, graag uit om deel te nemen aan de
rondleidingen op de betrokken landbouwbedrijven. U krijgt de mogelijkheid om een aantal jonge landbouwers uit
diverse sectoren en provincies te spreken. De organisatie voorziet een persmap ter plaatse. Deze kan u ook
downloaden via het pershoekje op www.groenekring.be.
Om praktische redenen vragen wij om uw aanwezigheid via het deelnameformulier te bevestigen. Het programma
en deelnameformulier is bijgevoegd. Het is belangrijk dat de organisatie over uw contactgegevens beschikt zodat wij u
kunnen contacteren ingeval van programmawijzigingen.
Marijke Jordens
voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

Voor meer informatie: Kathleen D’Eer | provinciaal vrijgestelde | 0474 49 91 14 | kathleen.deer@groenekring.be

Groene Kring?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kring-leden 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!

Programma
08u.30 – 08u.45

ontvangst, welkom en voorstelling Groene Kring
Marijke Jordens, voorzitter Groene Kring

08u.45 – 09u.00

thema: de generatiewissel
Sam Magnus, ondervoorzitter Groene Kring

09u.00 – 10u.10

toelichting en rondleiding op het bedrijf
thema: instandhoudingsdoelstellingen
Frederik Byl, bedrijfsleider en Nationaal Bestuur Groene Kring

10u.10 – 10u.30

thema: productiefactoren met focus op financiering (busrit)
Stijn Merckx, Groene Kring Oost-Vlaanderen en Nationaal Bestuur Groene Kring

10u.30 – 11u.15

toelichting en rondleiding op het bedrijf
thema: productiefactoren met focus op grond
Tim De Weweire, bedrijfsleider en Nationaal Bestuur Groene Kring

11u.15 – 11u.30

thema: focus op andere productiefactoren (busrit)
Nationaal Bestuur Groene Kring

11u.30 – 12u.30

broodjeslunch

Bedrijfslocaties
Frederik Byl, Koude Keuken 3, 9950 Waarschoot
Tim De Weweire, Molenbosstraat 41, 9960 Assenede
Aandacht: verplaatsingen tussen de bedrijven moeten met eigen vervoer worden opgevangen.

Deelnameformulier
Gelieve uw deelname te bevestigen door onderstaande gegevens in te vullen en ons terug te bezorgen:
. per mail naar info@groenekring.be
. per post naar Groene Kring, Diestsevest 32 bus 3B, 3000 Leuven.

Naam en type medium
Voor- en achternaam
Adres (straat + nr, gemeente)
GSM nummer
Mailadres

