
NAJK seizoensgids 2019-2020

- Financieel inzicht - Een gezonde �nanciële basis is de motor van elke toekomstgerichte ont-
   wikkeling. Leer hoe je bedrijf er �nancieel voor staat.
   Info: www.najk.nl/�nancieel-inzicht - Aanmelden: nboth@najk.nl   

- Bewust op weg naar overname - Hoe werk je naar een bedrijfsovername toe zonder stap-
   pen over te slaan? Na de cursus Bewust op weg naar overname weet je hoe je het bedrijfsoverna-
   meproces moet inrichten. 
   Info: www.najk.nl/bewust-op-weg-naar-overname - Aanmelden: nboth@najk.nl

- Rabo Opvolgers Perspectief - Bezig met een bedrijfsovername? Welk toekomstperspec-
   tief heb jij voor ogen? In vijf bijeenkomsten maak je je eigen toekomstplan.
   Info: www.najk.nl/rop
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Op jouw zaak
- Ook jouw zaak - Speciaal voor de partners van de bedrijfsopvolgers. Wat is je eigen positie
   en hoe kun je daar in verschillende situaties het beste mee omgaan?
   Info: www:najk.nl/ook-jouw-zaak - Aanmelden: nboth@najk.nl
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- Mastergrass - Vanuit het Wei en Maatschappij biedt NAJK een interessante avond aan rond-
   om weidegang. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. Maatschappij & Politiek, Beweidingssystemen
   Gras en Robot & Weiden. 
   Info: www.najk.nl/wei-en-maatschappij - Aanmelden: avollering@najk.nl   

- NAJK voor jou-avond - Wat doet NAJK nou precies? Hoe zet NAJK de lobby en belangen-
   behartiging in? Waar houdt het dagelijks bestuur zich mee bezig? Een dagelijks bestuurder van
   NAJK komt graag vertellen hoe NAJK in elkaar zit.
   Aanmelden: nboth@najk.nl 

- Discussieavond over actuele thema’s - Visievorming is belangrijk. Voor jezelf, om te
   anticiperen op de toekomst, maar ook voor NAJK als belangenbehartiger. Via AJK’s worden de
   visies van leden doorgeven aan NAJK, die deze meeneemt in hun lobby in Den Haag en Brussel.
   Aanmelden: nboth@najk.nl  

 - BodemBattle - De bodem is het kapitaal van het agrarisch bedrijf en de basis van onze voed-
    selproductie. Wat er onder de grond gebeurt of juist niet, bepaalt ook wat er boven de grond ge- 
    beurt. Test daarom met de BodemBattle jouw kennis over bodem!
    Info: www.najk.nl/bodembattle - Aanmelden: jwolters@najk.nl

- AJK-avond met Flynth - Wilt jouw AJK graag een avond over een speci�ek thema in sam-
   enwerking met Flynth? De adviseurs van Flynth hebben onder andere kennis op het gebied van
   alternatieve �nancieringen, aardwarmte, fosfaatrechten, subsidies, innovatie en nog veel meer.
   Info: www.najk.nl/ajk-avond-met-�ynth
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- Interpolis risicomanagement en ondernemerschap - Tijdens deze avonden met In-
   terpolis bespreken we verschillende praktijkvoorbeelden. We discussiëren over manieren om in
   bedrijf te blijven. Welke oplossingen horen daarbij?
   Info: www.najk.nl/interpolis - Aanmelden: nboth@najk.nl  

- AJK-avond met Rabobank - Rabobank is de grootste Nederlandse �nanciële dienstverle-
   ner van de agrarische sector en hoofdpartner van NAJK. Een belangrijke gesprekspartner voor
   bedrijfsovername, �nanciering, alternatieve �nanciering, marktontwikkelingen en visievorming.
   Info: www.najk.nl/rabobank  
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- NK veeboordelen - Ieder jaar organiseert NAJK voor de echte koeienliefhebbers het Natio-
   naal Kampioenschap Veebeoordelen! Dit jaar is dat op zaterdag 5 oktober 2019 in Hoornaar. Het
   NK wordt elk jaar in samenwerking met CRV Holding BV georganiseerd.
   Info: www.najk.nl/nk-veebeoordelen

- Boer zoekt boer - Door middel van het online platform Boer zoekt Boer worden boeren zonder
   opvolger en potentiële opvolgers samengebracht. Onder professionele begeleiding van NAJK,
   Flynth, Rabobank, Countus en Lianne Veenstra Agrocoaching wordt het buitenfamiliaire bedrijfs-
   overnameproces uiteindelijk gestart. 
   Interesse? Mail naar: mvanschaik@najk.nl

- MaïsChallenge - Het winnen van veel, hoogwaardig ruwvoer is anno nu belangrijker dan ooit.
   In de MaïsChallenge competitie wordt de gehele snijmaïsteelt gevolgd, beoordeeld en geëvalu-
   eerd, van zaaibedbereiding tot inkuilen. Doe mee met de MaïsChallenge 2020!
   Info: www.najk.nl/maischallenge
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- KIS-training (ledenadministratie) - Alle leden van een AJK worden geregistreerd in KIS
   een online adressenbeheersysteem. Om KIS onder de knie te krijgen, organiseert NAJK een bij-
   eenkomst waarin stap voor stap wordt behandeld hoe het systeem werkt.
   Aanmelden: lschuurman@najk.nl.
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- AJK-bijeenkomst met ForFarmers - Wil je een bijeenkomst speci�ek gericht op een the-
   ma in de veehouderij met een ervaren spreker uit de sector? ForFarmers komt graag vertellen
   over o.a. homemixing, de KringloopWijzer, bodemmanagement of het ruien van hennen.
   Info: www.najk.nl/ajk-avond-met-forfarmers   


