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NETWERK BOERENKANS NOORD  

 
 

UITNODIGING 
voor de Netwerkbijeenkomst Boerenkans regio Noord 

 
Datum: dinsdag 15 oktober 2019 (let op: gewijzigde datum) 

Tijd:     14.30 - 17.00 uur 

Locatie: ABN-AMRO TT circuit Assen, De Haar 9, 9505 TE ASSEN 

 

Aanmelding uiterlijk maandag 7 oktober:  boerenkansnoord@gmail.com 

 

Het thema van de bijeenkomst is: 

 

"Er staat een spotlight op de agrarische sector. 

Hoe ga je daar als agrarisch ondernemer en erfbetreder mee om?” 

 

De afstand tussen boer en burger wordt door schaalvergroting groter met een afnemend begrip 

voor de wijze van produceren. Hoe kunnen agrarische ondernemers en ook de agrarische 

erfbetreders en organisaties hier het beste mee omgaan? 

We hebben “mediaboerin” Eline Vedder uit Ruinerwold gevraagd om dit onderwerp in te leiden 

en met ons hierover in discussie te gaan. Eline Vedder heeft samen met haar man een 

melkveebedrijf. Afgelopen voorjaar is ze op basis van voorkeurstemmen gekozen in de 

Provinciale Staten van Drenthe. Daarnaast is ze bestuurder in de landelijke vakgroep 

Melkveehouderij van LTO Nederland. 

 

We zijn te gast bij ABN-AMRO bij het TT-circuit in Assen. 
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Programma: 

14.15 uur Ontvangst 

14.30 uur - Opening, door netwerkvoorzitter Erik Middelveldt; 

 - mededelingen, in te brengen agendapunten en voorstelronde. 

 

14.45 uur Over ABN-AMRO door Roelof van Pijkeren en Tijs Tempelmann, relatiemanagers 

Agrarische Bedrijven. 

    

15.00 uur Inleiding door Eline Vedder over het thema. 

 Aansluitend gedachtewisseling naar aanleiding van het thema. 

 

16.30 uur Overige agendapunten: 

 - verslag van 14 maart 2019  

 - vaststellen van datum en onderwerp voor de volgende bijeenkomst; 

 - datumvoorstel: dinsdag 17 maart 2020  

 - afsluiting en netwerken 

  

17.00 uur  Einde van de bijeenkomst 

 

Wij danken Eline Vedder voor het verzorgen van het thema en ABN-AMRO  voor het beschikbaar 

stellen van de locatie en de catering. 

 

Aanmelding: 

De kosten voor deze bijeenkomst zijn  € 5,00 per persoon, contant te voldoen bij binnenkomst. 

Opgave uiterlijk maandag 7 oktober: boerenkansnoord@gmail.com 

 

Graag begroeten wij u op dinsdag 15 oktober. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

De netwerkcommissie van Boerenkans Netwerk Noord, 

 

Erik Middelveldt, voorzitter 

Bertus Stormink, secretaris 

Gerty Leeuwerik, lid. 
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