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AJK / ZLTO Café 
 
Beste leden, 
 

AJK Oss en ZLTO Midden-Maasland organiseren op 
woensdagavond 16 november het jaarlijkse AJK/ZLTO café. 
 
We zullen 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: 
 
Hans Jacobs van subsidie focus doet zijn verhaal over welke subsidies 
er zijn op het gebied van asbestsanering en duurzame energie. 
 
Jan Schreuders van Vereinigte hagel komt vertellen over de 
weersverzekering. 
 
Ir. Harold van der Meulen MAB, Agrarisch bedrijfseconoom, Wageningen 
economic research, voorheen LEI Wageningen UR zal met u praten over 
de financiële positie van bedrijven (waar zitten de grote verschillen 
tussen bedrijven). 
 
Cees de Vries van VMB-Advies vertelt over diverse actualiteiten binnen 
de landbouw. 
 
Kortom het wordt een boeiende avond met vooral nieuwigheden. Laat u 
verrassen en kom luisteren en mee praten. We zullen op tijd stoppen 
zodat er nog voldoende gelegenheid is om na te borrelen. 
 
De avond begint om 20.15 uur bij Het Venster in Vinkel. 
 
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:        AJK/ZLTO café 
Wanneer:    Woensdag 16 november 2016 
Hoe laat:    20.15 uur 
Waar:       Boerderij Terras Het Venster 

Vinkelsestraat 84 
5383 KM Vinkel 

 
Met vriendelijke groet en tot 16 november! 
Het bestuur. 

 

http://www.deraamaccountants.nl/raam/index.php
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