Over AJK

april 2021
nummer 10

OverAJK – nieuwsbrief van het OAJK
Voor je ligt de nieuwsbrief van het OAJK: OverAJK. Om jou als lid op de hoogte te houden van projecten, activiteiten en evenementen
in Overijssel en om te laten zien wat het OAJK voor jou doet. OverAJK verschijnt elk kwartaal in je mailbox. Vast item in de OverAJK is
het uitlichten van een lokale AJK afdeling. Wil jij graag met jouw afdeling in de volgende nieuwsbrief? Stuur dan een mail met een kort
tekstje + foto naar info@oajk.nl.

OAJK bestuurswisselingen
Christian Muilerman stopt als voorzitter
Voorzitter van het OAJK Christian Muilerman is tijdens de algemene ledenvergadering van 31 maart 2021 afgetreden.
Christian heeft zich de afgelopen drie jaar ingezet voor het
OAJK en de laatste twee jaar als voorzitter.
Hij treedt af omdat hij zich volledig gaat focussen op zijn boerenbedrijf. Naast Christian is ook Erik Visscher afgetreden als
OAJK bestuurder. Voor hem geldt ook dat de combinatie van
bestuurder en een eigen bedrijf leiden niet langer haalbaar is.
Inmiddels zijn twee nieuwe bestuurders geïnstalleerd.
Merel Straathof en Bart Stegink zullen zich vanuit het OAJK
inzetten voor de positie van de jonge boer in Overijssel. Zij
stellen zich graag aan je voor.
Bart Stegink
“Mijn naam is Bart Stegink en ik kom uit Bathmen. Thuis hebben wij een innovatief
varkensbedrijf.
We verkopen ons eigen
vlees en geven rondleidingen. Ook hebben we
een tweede bedrijf met
varkens welke volledig
biologisch is. Doordeweeks ben ik te vinden
in Dronten, waar ik de
opleiding Bedrijfskunde
en agri-food business
volg. In de weekenden en vakanties spring ik thuis bij waar
nodig.

Wat ik belangrijk vind is dat de stem van de jonge boer gehoord wordt en dat er een toekomstperspectief is waar je
naartoe kunt bouwen. Hier wil ik graag mijn steentje aan bij
dragen door plaats te nemen in het OAJK bestuur.”
Merel Straathof
“Mijn naam is Merel en ik woon sinds 2020 in Bornerbroek.
Hier run ik samen met
mijn vriend en zijn
moeder een kleinschalige melkveehouderij.
Ik ben opgegroeid op
het melkveebedrijf
van mijn ouders in Leimuiden, onder de
rook van Schiphol. Na
mijn opleiding Agrarisch Ondernemerschap Dier- en Veehouderij in Dronten te
hebben behaald ben
ik nu werkzaam bij Aveco De Bondt als adviseur van het landelijk gebied.
Een perspectief voor de agrarische sector is noodzakelijk, het
bestuur van het OAJK kan hier echt een steentje aan bijdragen. Ik ben dan ook blij dat ik hier sinds begin 2021 deel van
uit mag maken.”

Voorlopig gaat het OAJK bestuur niet verder met een vaste
voorzitter. De voorzitterstaken worden verdeeld over de huidige bestuursleden.
Gerrit Baan wordt vanuit het OAJK bestuur het aanspreekpunt,
M 06 – 11 65 77 17 | E gerritbaan96@hotmail.com.

VKON; nieuwe OAJK partner
VKON investeert in jonge ondernemers
Bij VKON geloven wij in een toekomstbestendige veehouderij
waar de generatie van morgen met veel plezier en passie
werkt. Dat is ook de reden dat VKON sinds maart 2021 sponsor is van het OAJK. Om plezier en passie te houden in het
werk is het goed om kennis op te doen en kennis te delen.
Kennis opdoen vindt plaats door het uitvoeren van onderzoek, waarbij vraagstukken vanuit de praktijk worden uitgewerkt. Voor VKON zijn jullie dus heel belangrijk!
Wat betreft kennisdeling willen we dat de kennis die beschikbaar komt vanuit onderzoek wordt vertaald naar de praktijk.
Daarom gaan we in gesprek met varkenshouders tijdens ons
Por-k-taal en met melkveehouders tijdens de Onlinecafés.

Daarna gingen de aanwezige jonge agrariërs in discussie met
de twee organisaties. De deelnemers gaven hierbij hun blik
op de toekomst. De allereerste uitdaging waar jonge boeren
mee te maken hebben, is het overnemen van het bedrijf en
het laten draaien hiervan. Dit willen de jonge ondernemers
eerst geregeld hebben, voor zij meewerken aan onderzoeken
en dergelijke.
Het was een geslaagde avond en wij danken VKON en Mineral Valley Twente voor de organisatie hiervan.

AJK Salland
Stelt zich voor
De agrarische sector ligt al jaren onder een vergrootglas en
de aanscherpende wetgeving maakt het voor jonge agrarische ondernemers steeds minder interessant om toe te treden binnen de agrarische sector. Het gevolg hiervan is dat er
steeds meer agrarische bedrijven zullen komen zonder opvolging. Wij als AJK Salland proberen jonge ondernemers in de
regio Salland te betrekken binnen de agrarische wereld en te
laten zien hoe mooi onze sector is en wat voor een mogelijkheden er worden geboden voor de jonge agrarische ondernemers van de toekomst.

Kortom; VKON biedt genoeg mogelijkheden om samen met
de praktijk te bouwen aan een sterke, toekomstbestendige
veehouderij voor de generatie van morgen. Jullie input is zeer
waardevol voor ons!
Wil je eens met ons sparren of heb je een idee? Neem contact met ons op via info@vkon.nl of kijk op www.vkon.nl om
er achter te komen welke projecten wij uitvoeren en of er
binnenkort nog een interessante bijeenkomst gepland is.

VKON en Mineral Valley Twente
Terugblik bijeenkomst 6 april 2021
Heb jij ook genoeg van alle theoretische regels en wil je jouw
idee in de praktijk teksten?
Op 6 april jl. vertelden VKON en Mineral Valley Twente wat er
mogelijk is in de toekomst van de jonge Overijsselse boer.
Tijdens de avond hielden deze partijen een presentatie voor
een aantal jonge boeren uit Overijssel.
Aan de hand van polls werd gepeild wat de meningen en
standpunten waren van de jonge boeren, richting de toekomst.

Afgelopen jaren hebben we ons als bestuur hard gemaakt om
toekomstige ondernemers, mensen die werken binnen de
agrarische sector maar ook mensen zonder enige agrarische
achtergrond welkom te heten bij AJK Salland. Dit heeft inmiddels tot een leuke en diverse groep leden geleid in de leeftijd
van 16 tot 30 jaar. Juist de combinatie van jonge agrarische
ondernemers en jongens en meiden die buiten de agrarische
sector staan zorgt ervoor dat er mooie discussies loskomen
en het draagvlak van de agrarische sector wordt vergroot.
Naast werkzaamheden op het bedrijf is het ook belangrijk dat
je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen de sector
en dat je van elkaar kunt leren. Door het organiseren van
thema avonden proberen wij deze twee punten te combineren.

Ieder seizoen worden er zes avonden georganiseerd waarin
zowel actuele thema's binnen de ‘veehouderij’ als ‘mechanisatie’ aan bod komen. Dit om de verschillende interesses binnen de groep in te vullen.
Onze avonden zijn niet verplicht en je bent vrij om te bepalen
of je aan de avonden deelneemt.
Naast de zes thema avonden wordt er één keer per seizoen
een 1-daagse excursie georganiseerd naar een bedrijf dat
werkzaam is of behoort tot de agrarische voedselketen. Afgelopen jaar zijn we welkom geweest in de slachterij van vleesverwerker ‘Hutten’. Hier hebben we een kijkje mogen nemen
in het slachtproces en hebben we mogen zien wat hier allemaal bij komt kijken, denk hierbij aan hygiëne, registratie,
distributie van het vlees. Heel interessant en voor velen een
nieuwe ervaring.
De agrarische sector is een
prachtige sector en we willen
dit maar wat graag aan de
buitenwereld laten zien!!
Met vriendelijke groet,
AJK Salland

Laat jouw mening horen!
Enquête grond en natuurinclusieve landbouw
Overijsselse boeren produceren goed en veilig voedsel. Maatschappij en overheid vragen echter steeds meer van de boer.
Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van kringlopen en het versterken van biodiversiteit.

Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel vraagt
zich af of meer grond boeren helpt om stappen te zetten richting natuurinclusieve landbouw. En zo ja, onder welke voorwaarden? Dus: heb jij een agrarisch bedrijf? Help dan het Living Lab antwoord te geven op bovenstaande vragen door
jouw mening achter te laten in de enquête “Grond en Natuurinclusieve Landbouw”.

Instagram
Volg jij ons al?
Op onze Instagrampagina posten we het laatste nieuws, krijg
je een kijkje achter de schermen
en zie je waarom het leven
Overijsselse boerenleven zo
mooi is. @overijsselseagrarischejongeren

Stikstofaanpak
Denk jij met ons mee?
Wil jij vanuit het OAJK provinciaal meedenken over de stikstofaanpak? Dat komt heel goed uit, want wij kunnen nog wel
wat denkkracht gebruiken op dit gebied.
Je sluit dan aan bij overleggen en hebt nauw contact met het
NAJK, zodat je goed beslagen ten ijs komt.
Lijkt jou dit wat en/of wil je meer weten? Neem dat contact
op met OAJK bestuurder Gerrit Baan | M 06 – 11 65 77 17.

Een leven lang leren
Vul jij ‘m in?
Voor een afstudeeropdracht zijn vier studenten van de HAS
Hogeschool bezig met het in kaart brengen van hoe jonge
agrarische ondernemers in Nederland tegen persoonlijke ontwikkeling en ‘een Leven Lang Leren’ aankijken. Vul jij hem in?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemN5UZt70gG1_XZH4N5CbT6c9JnX8n1mQbOxTLau3xrS
-GTg/viewform?usp=sf_link
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Van, voor en door jonge
landbouwers in Overijssel!
Secretariaat
Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
0529 – 47 81 80
info@oajk.nl

