
Deelname en eerste consumptie bij
de naborrel zijn gratis voor leden.

Na een jaar van afwezigheid organiseert het
FAJK dit jaar weer de FAJKWinterschool!
DezeWinterschool staat ‘Energietransitie’
centraal. In drie avonden vertellen
verschillende experts en pioniers over de
verschillende vormen van energietransitie
en de financiering daarvan. Zo is er een
avond gewijd aan waterstof en een aan
methaan. De laatste avond gaat in op de
financiering en mogelijke subsidies op
nieuwe vormen van energie opwekking.

Het FAJK nodigt je bij deze van harte uit
om deel te nemen aan dezeWinterschool!
Tijdens drie workshopavonden kom je meer
te weten over energietransitie!

Geef het seizoen meer inhoud en ontmoet
andere agrarische jongeren op de
Winterschool van FAJK!

Locaties
26 februari - Rabobank Flevoland

Het Ravelijn 50, Lelystad
11 maart - Rabobank noordoostpolder

Urk, de Deel 1, Emmeloord
25 maart - Rabobank Flevoland

Het Ravelijn 50, Lelystad

Geef je voor 24 februari op via info@fajk.nl

26 februari 2020 - 20.00 uur - Waterstof
Arthur Scheffer vanAdsensys komt vertellen over de
ontwikkelingen rondom waterstof.Adsensys heeft in Groningen
een stand alone waterstofgenerator staan. Ook staat in Rotterdam
een flat die verwarmt wordt met waterstof. Hoe werkt waterstof en
wat zijn mogelijke toepassingen voor de agrarische sector?

11 maart 2020 - 20.00 uur - Methaan
Niels Beugelink vanTimmermans New Holland komt vertellen over
New Hollands methaantrekker. Daarnaast nodigen we een spreker
uit die ons kan vertellen over de opwekking van methaan op het
agrarisch bedrijf. Zo is deze avond gevuld met praktijkrijpe
techniek over de opwekking én het gebruik van energie uit methaan
op het agrarisch bedrijf! Hoe gaaf is dat?

25 maart 2020 - 20.00 uur - Financiering en subsidies
Experts van Rabobank en Energieke Regio vertellen je in deze
bijeenkomst alles over de financieringsvormen en
subsidiemogelijkheden om de energietransitie te bekostigen.

Uitnod ig in g FAJK Winterschool


