Agrarisch Jongeren Kontakt
Afdeling Oss
Beste leden,
AJK Oss en ZLTO afdeling Midden Maasland organiseren samen het
jaarlijkse AJK / ZLTO café
Tijdens ons jaarlijkse AJK / ZLTO café zullen we wederom op een gezellige
en ontspannen manier, onder het genot van een hapje en een drankje, in
roulerende groepjes gaan discussiëren over diverse onderwerpen, die ook
voor jonge agrariërs zeer interessant zijn, met de volgende gastsprekers:
Hendrik Hoeksema voormalig wethouder in de gemeente Oss en sinds 1
april 2015 werkzaam als transitiemanager binnen ZLTO Den Bosch. Hij zal
u vertellen wat zijn ervaringen zijn die hij heeft opgedaan binnen de ZLTO
Den Bosch en welke omslag de ZLTO zal moeten gaan maken.
Werktuigen coöperatie Den Buffel in Loosbroek. Zij vertellen hoe ze zijn
ontstaan en wat het belang is om zoveel mogelijk leden te werven zodat er
een breed pakket aan werktuigen aangeboden kan worden.
John Vonk, dierenarts bij Varkenspraktijk Oss ziet de varkenshouderij in
Nederland als een bedrijfstak om trots op te zijn. We leven echter in een
snel veranderende wereld en het is de kunst om bij te blijven door vooruit te
kijken. Hij vindt het als dierenarts een uitdaging om de ondernemers op
veterinair vlak te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Verder zet hij zich
sinds 2009 actief in voor een betere samenwerking met de humane sector:
huisartsen, GGD, etc. Hiermee probeert hij de weerstand tegen de
intensieve veehouderij binnen deze doelgroep te verkleinen en een breder
draagvlak op te bouwen.
Theo van Krieken, relatiemanager ABAB-accountants, zal u meenemen in
het liquiditeitsmanagement. Hij zal u uitleggen hoe de financiën op peil te
houden of te wel hoe hou ik voldoende geld in mijn portemonnee.
Kortom het wordt een boeiende avond met vooral nieuwigheden. We zullen
op tijd stoppen zodat er nog voldoende gelegenheid is om na te borrelen.
Ken je nog vrienden of vriendinnen die ook interesse hebben in het AJK? Neem ze
mee naar een avond om kennis te maken! Heb je de uitnodiging niet via de mail
ontvangen, stuur dan je e-mailadres naar: AJK-Oss@hotmail.nl

Wat:
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

AJK/ZLTO Café
Woensdag 21 oktober
20.00 uur
Boerderij Terras Het Venster
Vinkelsestraat 84, 5383 KM Vinkel

Met vriendelijke groet en tot 21 oktober!
Het bestuur.
AJK Oss
Hoogstraat 32
5388 EC Nistelrode
ajk-oss@hotmail.nl
KvK: 40219686
IBAN: NL14 RABO 0120 0059 72
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