
NAJK seizoensgids 2020-2021

VOOR JOUW AJK

- Financieel inzicht - Een gezonde �nanciële basis is de motor van elke toekomstgerichte 
   ontwikkeling. Leer hoe je bedrijf er �nancieel voor staat. Aanmelden: nboth@najk.nl - Meer info 
   kijk op: www.najk.nl/�nancieel-inzicht   

- Bewust op weg naar overname - Hoe werk je naar een bedrijfsovername toe zonder stappen 
   over te slaan? Na de cursus Bewust op weg naar overname weet je hoe je het bedrijfsovername-
   proces moet inrichten. Aanmelden: nboth@najk.nl. Meer info kijk op: 
   www.najk.nl/bewust-op-weg-naar-overname

- Rabo Opvolgers Perspectief - Bezig met een bedrijfsovername? Welk toekomstperspectief 
   heb jij voor ogen? In vijf bijeenkomsten maak je je eigen toekomstplan. Meer info kijk op: 
   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? Aanmelden: nboth@najk.nl 
   Meer info kijk op www.najk.nl/ook-jouw-zaak
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- Trekkers kiek’n - Vanaf dit seizoen is het mogelijk om bij onze nieuwe partner, Royal Reesink, 
   een rondleiding te krijgen met jouw AJK in de productiefabriek van Reesink. Hier worden de 
   nieuwste landbouwmachines ontwikkeld. Lijkt dit je wel wat? Geef je dan op via nboth@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 

-  AJK-avond met Flynth - Wil jouw AJK graag een avond over een speci�ek thema in samen-
   werking 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

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

Corona-proof activiteiten - Vanaf september starten de meeste AJK’s met hun wintersei-
zoen. Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is plannen dit jaar lastiger. Want; wat 
kunnen we doen? En; hoe zal de situatie dan zijn? Als NAJK denken wij hier ook over na. Dus 
wil je een activiteit boeken uit het NAJK-aanbod neem dan contact met ons op via nbo-
th@najk.nl of mvanschaik@najk.nl en dan kijken we samen naar de beste invulling (webinar, 
coronaproof avond binnen/ buiten, met auto’s etc.).



 - Interpolis risicomanagement en ondernemerschap - Tijdens deze avonden met Interpolis 
    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  

- BoerVeilig Avond - Hoe veilig boer jij? Er gebeuren helaas nog dagelijk ongelukken op het erf
   met soms dodelijke a�oop. Tijdens een BoerVeilig avond vertellen veiligheidsdeskundigen en 
   ervaringsdeskundigen over veiligheid op het erf. Boek via boerveilig.com of stuur een mailtje 
   naar mvanschaik@najk.nl
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- AJK-avond met Rabobank - Rabobank is de grootste Nederlandse �nanciële dienstverlener 
   van de agrarische sector en hoofdpartner van NAJK. Een belangrijke gesprekspartner voor
   bedrijfsovername, �nanciering, alternatieve �nanciering, marktontwikkelingen en visievorming.
   Info: www.najk.nl/rabobank   

- AJK-bijeenkomst met ForFarmers - Wil je een bijeenkomst speci�ek gericht op een thema 
   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 
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- Boer zoekt boer - Door middel van het online platform Boer zoekt Boer worden boeren zonder 
  opvolger en potentiële opvolgers samengebracht. Samen met partners als Flynth, Rabobank en 
   Lianne Veenstra Agrocoaching worden alle kanten van het buitenfamiliaire bedrijfsovername-
   proces uitgelegd. Interesse? Mail naar: mvanschaik@najk.nl
  
- Meet&Greet - Wil jij up to date blijven over de agrarische politiek? NAJK organiseert samen
   met de bestuurders speciale online ledenbijeenkomsten, zogenaamde Meet&Greets. Stel je
   vragen aan één van onze bestuurders en blijf op de hoogte. Deelname is gratis en vrijblijvend. 
   Houd onze social media in de gaten voor de volgende Meet&Greet en doe mee!
  
  VOOR BESTUURDERS - VOOR BESTUURDERS - VOOR BES

- 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. 
  

Nederlands Agrarisch Jongeren 
Kontakt
Bemuurde Weerd O.Z. 12
3514 AN Utrecht

T 030-2769869
E info@najk.nl
W www.najk.nl

- BoerBistro - Wil jij jongeren laten ervaren waar hun voedsel vandaan komt? Laat ze dan een 
  diner organiseren op jouw boerenerf. NAJK heeft hier een draaiboek voor beschikbaar, en kan 
   eventueel ingehuurd worden voor ondersteuning. Interesse? Kijk op boerbistro.com of mail 
   naar: lschuurman@najk.nl.
  


