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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.

Wie doet wat?
Lokale AJK’s

NAJK

De lokale AJK’s vormen het fundament voor de provinciale en
landelijke vereniging. Het zijn onafhankelijke verenigingen
met een variërend ledenaantal van 30 tot 300 personen. De
lokale AJK organiseert bijvoorbeeld excursies, activiteiten en
informatieavonden. Het zijn interessante bijeenkomsten om
ervaringen en kennis te delen of gewoon gezellig een biertje
te drinken. Met 124 verenigingen zitten we altijd bij jou in de
buurt. Door je aan te sluiten bij jouw plaatselijke AJK ben je
ook direct lid van het OAJK en het landelijke NAJK. Worden er
dus activiteiten vanuit de provincie of NAJK georganiseerd?
Dan ben je daar ook meer dan welkom!

NAJK is de overkoepelende organisatie van de lokale en provinciale AJK’s. De provinciale AJK’s vormen samen het landelijke NAJK bestuur.

OAJK
Het OAJK komt op voor de belangen in de provincie Overijssel
en vormt de schakel tussen de lokale AJK’s en NAJK. NAJK is
opgedeeld in tien provinciale AJK’s: AJF, GrAJK, DAJK, OAJK,
FAJK, GAJK, HAJK, ZAJK, LAJK en BAJK. Elke provinciale AJK
heeft zijn eigen bestuur. De AJK’s blijven via de provinciale
AJK op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en informeren andersom het landelijke NAJK van het reilen en zeilen
binnen de provincie.

De voorzitter en de rest van de leden van het dagelijks bestuur van NAJK zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken. De belangrijkste taak van het dagelijks bestuur van
NAJK is het behartigen van de belangen van jonge boeren en
tuinders in Den Haag en Brussel.

Iedere bestuurder maakt zich sterk voor een eigen portefeuille: bedrijfsovername, melkveehouderij, akkerbouw, varkens, pluimvee en kalverhouderij, of internationaal. Door de
complexe zaken omtrent het stikstofdossier, het klimaat en
de biodiversiteit is daar sinds 2020 nog een portefeuille bijgekomen, namelijk: leefomgeving. Om tot een gezamenlijk
standpunt te komen, heeft iedere portefeuille zijn eigen
klankbordgroep met fanatieke NAJK leden uit alle provincies.
NAJK richt zich in de lobby vooral op agrarisch ondernemerschap en bedrijfsovername.

AJK Ommen e.o.
Stelt zich voor
Bij het AJK Ommen e.o. proberen wij verspreid over het seizoen altijd interessante thema avonden te organiseren. Alles
komt aan bod en dan vooral de meest actuele zaken. Wij vragen onze leden ook altijd om zelf ideeën in te brengen waar
we een avond mee kunnen vullen.
Voor de ruim 35 leden wordt jaarlijks een dagexcursie georganiseerd om meerdere bedrijven te kunnen bezoeken en om
zo gedurende deze dag met elkaar te praten en te discussieren over diverse zaken. Aan het einde van de dag is er natuurlijk het gezellig samen zijn met eten en drinken en een
activiteit.
Helaas hebben wij vorig seizoen alle activiteitenmoeten
schrappen vanwege corona. Maar voor het komende seizoen
willen het bestuur toch weer nieuwe bijeenkomsten organiseren.

Bestuurders OAJK
Wie houdt zich waarmee bezig?
Het OAJK houdt zich bezig met zeer diverse onderwerpen.
Om duidelijkheid te verschaffen over die onderwerpen, hebben we ze op een rijtje gezet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invulling landelijk gebied Overijssel
(Bart Stegink)
Korte ketens
(Bart Stegink & Imre van der Kolk)
Intensief (Bart Stegink)
Boer zoekt Boer (Gerrit Baan)
Mineral Valley Twente
(Gerrit Baan)
Stikstof (Gerrit Baan)
Route2050
(Imre van der Kolk)
Ledenwerving
(Mark Hesselink)
Financiën
(Mark Hesselink)

Heb je vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan
gerust contact met ons op via info@oajk.nl

Wat wij als bestuur belangrijk vinden is dat er actuele
thema’s belicht worden waar de jonge agrarische ondernemers mee vooruit kunnen. Vooral rondom het stikstofbeleid
is kennis van de feiten nu hard nodig. Dus dat komt ongetwijfeld in het nieuwe seizoen weer aan de orde. Ook als het gaat
om bedrijfsovername zijn er heel veel belangrijke dingen
waar je mee te maken krijgt als ondernemer.
Daarom is het mooi en belangrijk dat de AJK avonden goed
worden bezocht door onze jonge boeren en leden die misschien geen boer zijn maar wel actief in de sector, om bij te
dragen aan een goede visie voor de toekomst!
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Route2050 weer van start
Ons project Route2050 heeft vanwege de coronamaatregelen
een tijd stil gelegen, maar begin julizijn we weer fysiek van
start gegaan. In de subgroepbijeenkomsten die plaatsvonden
is aandacht besteed aan de omgeving van de jonge boer in
Overijssel.
De deelnemers
werden aangespoord om na te
denken over vragen als ‘Hoe ziet
mijn omgeving
eruit?’ en ‘Wat is
de vraag/behoefte van mijn
omgeving?’.
Met omgeving
bedoelen we zowel de directe omgeving zoals partner, ouders, vrienden en
buren als de indirecte omgeving zoals de politiek, supermarktketens en de markt.
De deelnemers werden in deze fase aangespoord om met
een open blik naar hun omgeving te kijken en na te gaan in
hoeverre hun passie matcht met de vraag of behoefte vanuit
de omgeving.
Wij zijn eg blij dat er weer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn
en kijken uit naar het vervolg van dit leerzame project.

Korte ketens
Vanuit het OAJK krijgen
wij steeds vaker vragen
over wat we vinden van
en doen op het gebied
van korte ketens. Wij
vinden dat iedere jonge
boer in Overijssel moet
kunnen boeren op een
manier die bij hem of
haar past. Korte ketens
zullen niet voor iedere
agrarisch ondernemer
passend zijn, maar wellicht wel voor een deel.
Daarom hebben wij onlangs een overleg gehad met Erik Koldewey en Koen Olde Hanter van de provincie Overijssel.

Hieruit zijn verschillende mooie ideeën gekomen die we de
komende tijd verder gaan uitwerken. We houden jullie uiteraard op de hoogte.
Heb jij een goed idee met betrekking tot het thema korte ketens? Dan horen wij dit idee heel graag! Je kunt contact opnemen met ons via E info@oajk.nl of via onze bestuursondersteuner Lilian van Uhm | E lvanuhm@stimuland.nl |
M 06 – 30 18 88 00.

Boer zoekt Boer
Update
Misschien heb je er de afgelopen periode al wel
eens iets over gehoord of
gelezen?
Het platform Boer zoekt
Boer wordt verbeterd en
uitgebreid.
OAJK bestuurder Gerrit
Baan legt hieronder uit
waarom het platform uitgebreid wordt.
Wat is de huidige opzet van het Boer zoekt Boer platform?
Momenteel gaat het om een online platform. Via de website
(https://www.najk.nl/voor-bedrijfsopvolgers/boer-zoektboer/) kan een account worden aangemaakt. Via dit account
kun je dan aangeven wie je bent en wat voor type bedrijf/opvolger je zoekt. Als je dit hebt gedaan, kun je zien welke personen/bedrijven zich ook hebben aangemeld op het platform. Als er een geschikt(e) bedrijf/persoon bij zit, dan kun je
zelf contact opnemen om kennis te maken en om eventueel
tot een samenwerking te komen.
Wat zijn de verbeterpunten?
Vanuit de praktijk horen wij van zowel potentiële bedrijfsopvolgers als van potentiële bedrijfsoverdragers dat er vraag is
naar meer privacy en begeleiding tijdens het proces.
Wat ontwikkelen wij?
Samen met onze partners zijn wij bezig om het huidige platform uit te breiden, zodat we meer privacy en een betere begeleiding kunnen bieden tijdens de eerste kennismakingsgesprekken.
Hoe gaat dat eruit zien?

1.

2.

3.

Heb je als bedrijf/persoon interesse in buiten familiaire
bedrijfsovername, dan kan er een gesprek plaatsvinden
met een coach. Tijdens dit gesprek zal er een profiel worden aangemaakt.
Dit profiel wordt anoniem bewaard. Als de coach op basis van verschillende profielen een match kan maken,
wordt er met beide partijen contact opgenomen, om te
kijken of er een kennismakingsgesprek georganiseerd
kan worden.
De coach het kennismakingsgesprek begeleiden.

We willen graag vooraf van onze leden horen wat er speelt
en welke onderwerpen wij zeker met de gedeputeerde moeten bespreken.
Daarom organiseren wij op maandagavond 4 oktober 2021
een online bijeenkomst, zodat wij de ingebrachte punten ter
sprake kunnen brengen.
Aanmelden kan via E info@oajk.nl.

Instagram
Volg jij ons al?

Het doel is om in 2021 deze uitbreiding van het platform te
laten starten.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher
Overleg op 5 oktober 2021
Het OAJK bestuur heeft in ieder geval twee keer per jaar
overleg met landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher
van de provincie Overijssel.
Op 5 oktober 2021 staat het volgend overleg gepland.

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

OAJK zoekt bestuurders
Het OAJK is altijd op zoek naar jonge boeren die het bestuur
willen komen versterken.
Heb jij ideeën over de toekomst van de jonge boer in Overijssel en vind je het leuk om de belangen van deze groep te behartigen? Neem dan gerust contact met ons op via
E info@oajk.nl of via onze bestuursondersteuner
Lilian van Uhm | E lvanuhm@stimuland.nl |
M 06 – 30 18 88 00.

OAJK:
Van, voor en door jonge
landbouwers in Overijssel!
Secretariaat
Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
0529 – 47 81 80
info@oajk.nl

