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Leuven, 5 maart 2015

PERSUITNODIGING
Ladies First
Meise - Partner en/of zakenpartner? De keuze die een agrarisch bedrijfsleider maakt in zijn privéleven, heeft ook
een invloed op het (familiaal) bedrijf. Het is dan ook belangrijk om jonge land- en tuinbouwers en hun partner te
informeren over de juridische, fiscale en sociale aspecten waarmee ze als koppel ongetwijfeld te maken krijgen.
Tijdens het event ‘Ladies First’ gaat Groene Kring dieper in op de rol en de positie van de partner van agrarisch
ondernemers. We belichten hoe de partner een invloed kan hebben op het bedrijf en omgekeerd. Deelnemers
worden bewust gemaakt van de impact van de keuzes die zij als koppel maken zoals het samenlevings- of
huwelijkscontract, de loopbaan van de partner en de samenwerking binnen de familie. Dit gebeurt aan de hand van
een panelgesprek en drie rondetafelgesprekken.
Daarnaast stelt Groene Kring de derde brochure in de reeks ‘De Wissel, bedrijfsoverdracht in de land- en tuinbouw’
voor. De nieuwe brochure gaat dieper in op de rol van de partner van agrarische ondernemers en biedt een houvast
bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Het eerste exemplaar overhandigen we aan de minister van landbouw,
Joke Schauvliege.
Praktisch
Datum: zondag 8 maart 2015
Uur: 10u.00 – 17u.00
Locatie: Kasteel in de plantentuin van Meise, Nieuwelaan 38, 1860 Meise
Beeldmoment:
11u.45 – 13u.00: welkom door minister Schauvliege, voorstelling brochure ‘De Wissel’ en panelgesprek
Nadien is er de mogelijkheid tot deelname aan twee rondetafelgesprekken of workshops.
Woordvoerder ter plaatse: Marijke Jordens, 0476 57 67 85
Aanmelden voor vrijdag 06 maart 12u.00 per mail naar tom.martens@groenekring.be.
Vervolgens bezorgen we u een toegangskaart waarmee u toegang krijgt tot het domein.
Marijke Jordens
voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

Meer informatie: Tom Martens | Consulent Groene Kring West-Vlaanderen | 0476 51 27 58 |tom.martens@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!

