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Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de VAK die ook
van belang voor u kunnen zijn als eventueel startend ondernemer in de kinderopvang.

10-jarig jubileum

In dit nummer:
Jubilea
Land en Tuinbouw- 1
beurs

4 Ondernemers vieren dit jaar hun 10jarig jubileum, een prestatie om trots op te
zijn!

.

Basistraining 2019 2

Kijk op multifunctio3
nele landbouw

Maatschap Oosterzicht investeert en 4
vernieuwt
V.l.n.r. Peter Gille (De Koeiewei) Jan en Carla vd Bosch (De Maashoeve) Mandy, Jim en Bianca Ketelaars (Het Snuitje)
en Petra Blom (Veld-Zicht)

Boerin Elly doet de
kinderen, boer
5
Kees de bloemen
Een op de vier boeren verdient goede
6
boterham met nevenactiviteit
Boer Matthijs wil
Rotterdammer aan
7
melk krijgen van
eigen koe

Contact gegevens

8

Op de land– en tuinbouwbeurs
De VAK was als organisatie aanwezig
tijdens de land- en tuinbouwbeurs in Bathmen. Onze medewerkers Saskia en Anna
werden bijgestaan door Gerrit en Johanna
Stam van De Vossebelt, door Monique
Loos van De Bonte Koe en door Gert en
Alina Timmermans van Het Kalfje.
Het bezoekersaantal viel tegen ten opzichte van de voorspelling van de organi-

satie, maar er zijn weer waardevolle contacten gelegd. Het prachtige weer zorgde
voor een leuke sfeer. Onze doelstelling
was om de VAK onder de aandacht te
brengen bij boeren en boerinnen die een
neventak op hun agrarische bedrijf ambiëren. Dit is zeker gelukt! De VAK heeft
zich weer laten zien aan een breed publiek, wat de naamsbekendheid alleen
maar ten goede komt.
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Basistraining 2019
De basistraining 2019 is inmiddels afgerond. Maar liefst 7 nieuwe ondernemers
zijn vanaf maart het hele land doorgereisd
om de training te volgen op de diverse
locaties van de VAK. Van Bergentheim tot
Schelluinen en van Leunen tot Hekendorp, in totaal zijn 11 locaties bezocht.
Met trots kunnen wij zeggen dat de basistraining beoordeeld wordt met een ruime
8!

Alle ondernemers zitten in verschillende
fases van hun ‘opstartproces’ bij de een
ligt de vergunningaanvraag bij de gemeente, de ander is al volop aan het bouwen en een derde is druk bezig met het
uitwerken van de plannen.
Wij wensen al deze ondernemers een
vliegende start!
.
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Kijk op multifunctionele landbouw
Wageningen UR heeft een rapport samengesteld over de omzetontwikkeling
van de Multifunctionele landbouw over de
periode 2007—2018.
Hieruit blijkt dat de omzet tussen 2013 en
2018 bijna is verdubbeld. Ongeveer 25%
van de agrariërs pakt andere activiteiten
op.
Van de 95 bedrijven die kinderopvang
(KDV), Buitenschoolse opvang (BSO),
peuteropvang of vakantieopvang aanbieden is ruim 50% aangesloten bij de VAK.
De marktvraag voor de realtief kleinschalige, agrarische kinderopvang neemt de

laatste jaren substantieel toe. In de reguliere kinderopvang is de trend van vergroening ook zichtbaar. De agrarische
kinderopvang weet zich nog steeds goed
te onderscheiden; veel groen en op een
agrarisch bedrijf is uniek in de wereld van
de kinderopvang.

Het volledige rapport is te downloaden
op:

http://library.wur.nl/WebQuery/
wurpubs/550822
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Ondernemers in beeld en bericht
Nieuwe Oogst 21 mei 2019

Lees het hele artikel op:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/05/21/maatschap-oosterzicht-investeert-en-vernieuwt
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Ondernemers in beeld en bericht

Lees het hele artikel op:

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/een-op-de-vier-boeren-verdient-goede-boterham-aannevenactiviteiten~a98aa933/
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Ondernemers in beeld en bericht
Boer Matthijs ru
nt sinds 2012
kinderopvang H
et Hazendonkje
in Molenaarsgr
aaf.

Lees het hele bericht op:

https://www.ad.nl/rotterdam/boer-matthijs-wil-rotterdammer-aan-melk-krijgen-van-eigen-koe~aa8f73f5/
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Contact informatie
Het bestuur bestaat uit:

Secretariaat:

Peter Gille—voorzitter

Margit Borst-Topper

Petra Blom—secretaris

Telefoon: 06-15469524

Gert Timmermans—penningmeester

Email: info@agrarischekinderopvang.nl

Jim Ketelaars—bestuurslid

Postadres:

Monique Litjens—bestuurslid

Verenigde Agrarische Kinderopvang

Het bestuur is te bereiken via het

Postbus 23

secretariaat.

7990 AA te Dwingeloo

Tot slot
Wij vertrouwen erop dat deze nieuwsbrief u enigszins op de hoogte heeft gebracht van de actuele ontwikkelingen
en bezigheden binnen de VAK. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief meer informatie willen, dan kunt u
contact opnemen met het secretariaat.
Wilt u de nieuwsbrief op een ander e-mailadres ontvangen, of wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief. Stuurt u
dan een email naar:
info@agrarischekinderopvang.nl

