
Save the date!
 
25 april organiseert LAJK in samenwerking met Nijsen/
Granico een sectorspecifieke avond varkenshouderij. We 
zijn te gast bij Schippers in Bladel (NB) en het thema van 
deze bijeenkomst zal het Hy-Care concept van Schippers 
zijn. Het Hy-Care concept is gebaseerd op goed reinig-
bare en verplaatsbare hokken. Daarnaast staat een be-
zichtiging van Rendementsstal Vleesvarkens op het pro-
gramma. 

VOORWOORD
 
Het voorjaarswerk is in volle gang. Ook het (L)AJK draait op volle toeren. 
Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. Onder andere een interes-
sante avond in samenwerking met AB Werkt, gesprekken met diverse spon-
soren, een goed bezochte kadertraining voor onze enthousiaste bestuurders, 
een enquête onder LAJK-leden, 2 beurzen in Venray, etc. etc. Omtrent fosfaat-
rechten en de JOLA kwam er duidelijkheid. Het NAJK heeft zich voor beide 
flink ingezet, maar helaas loopt het niet altijd helemaal zoals je wenst. Geluk-
kig hebben we vaak wel succes samen. Houd de NAJK nieuwsbrieven maar 
eens in de gaten. Geniet van het voorjaar!

Mat Winkelmolen 
Voorzitter LAJK 
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“Het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) is dé vereniging van,
voor en door jongeren in Limburg die hart hebben voor land- en tuinbouw”.

Like us on facebook Het LAJK heeft nu ook een facebook pagina: https://www.facebook.com/limburgsagrarischjongerenkontakt.
 Like het LAJK en blijf nog beter op de hoogte van LAJK nieuwtjes en activiteiten!

JOUW FOTO HIER? MAIL HEM NAAR INFO@LAJK.NL EN WIE WEET ZIE JE HEM OP DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!!
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“In gesprek met”
Mirthe (22) is vierdejaars student aan de HAS Hogeschool 
in Den Bosch. Vier jaar geleden heeft ze gekozen voor de 
studierichting Veehouderij. Momenteel zit ze in de afstu-
deerfase en werkt ze aan een opdracht over precisieland-
bouw binnen de veehouderijsector. 

Veelzijdig
Jullie hebben thuis een agrarisch bedrijf, hoe ziet dat eruit?
“Tot 2007 molken mijn vader en oom 85 melkkoeien. Tegen-
woordig hebben we een veelzijdig bedrijf en richten we ons 
op het beregenen in loonwerk, grondverzet en verhuur van 
tractoren. Ik heb al jong geleerd om mee aan te pakken en 
wilde vroeger ook ‘boerin’ worden. Verder heeft mijn vader 
nog een boomkwekerij met de teelt van onder andere coni-
feren, buxus, prunus en taxus. Ik heb een grote passie voor 
de agrarische sector, mijn agrarische bloed begint bij de 
werkzaamheden op het land dan ook te borrelen.” 

Werk jij ook mee in dit bedrijf?
“Thuis ben ik werkzaam wanneer nodig en wanneer ik nog 
tijd over heb. Daarnaast ben ik er veel aan het hobbyen. 
Hoe de toekomst van ons bedrijf eruit ziet weet ik nog niet 
precies, waar plaats is op de markt proberen wij in te sprin-
gen. Verder neemt ons machinepark ook nog toe. Een groot 
voordeel van thuis een bedrijf hebben is het uitvoeren van 
je werk en passie ineen. Hierdoor ben je er wel 24 uur per 
dag mee bezig om alles draaiende te houden. Verder ben 
ik werkzaam als oogstmedewerker bij Rijko BV te Helmond. 
Hier worden onder andere erwten en tuinbonen gedorst, 
bonen geplukt en wortels gerooid. Mijn grootste affiniteit ligt 
bij het landwerk, in een machine kom ik echt tot rust.”

Toekomst
Je bent bijna klaar met je studie, hoe zie de toekomst na 
je studie?
“Met mijn toekomst ben ik op het moment veel bezig, omdat 
ik over een half jaar klaar ben met mijn studie. Ik ben er niet 
bang voor wat de toekomst mij brengt, ik ben altijd bezig en 
pak graag alles aan wat op mijn pad komt. De landbouw is 
wel een mannenwereld, maar dat ben ik gewend. Ambities 
op korte termijn zijn het behalen van het CE-rijbewijs en 
mijzelf verder ontwikkelen in de mechanisatie.” 

(L)AJK
Hoe ben je bij het (L)AJK terecht gekomen en wat betekent 
het (L)AJK voor jou?
“Via kameraden ben ik in aanraking gekomen met AJK 
Noord-Limburg. Door mee te gaan naar een excursie heb 
ik het AJK leren kennen. Ik ben dan ook lid geworden om 
zo bedrijven uit de regio te kunnen bezoeken en omdat het 
een gezellige groep leden is. De leden hebben verschillen-
de interesses, het aanbod aan excursies heeft voor ieder 
wat wils. Dit staat mij wel aan, niks is verplicht en je kunt 
het naar eigen interesse volgen. Het (L)AJK is voor veel 
jongeren niet alleen leerzaam.  Ook kunnen er leuke en 
leerzame discussies ontstaan over struikelblokken binnen 
de sector. Verder wordt er veel aandacht besteedt aan de 
actualiteiten binnen de sectoren.”
 
“Sinds januari 2016 ben ik aan de slag gegaan als bestuurs-
lid van AJK Noord-Limburg. Het is leerzaam en gezellig om 
met het bestuur excursies te organiseren voor de leden. Via 
deze bestuurdersfunctie ben ik ook in aanraking gekomen 
met de organisatie van Trekkertrek Ysselsteyn. Hierbij mag 
ik mijn steentje bijdragen om er weer een succesvol evene-
ment van te maken!”

Geld moet rollen, het liefst mijn kant op! 
Wellicht zijn de (concept) jaarcijfers over 2015 al binnen. 
Historische cijfers die gebruikt kunnen worden om “in de 
toekomst” te kijken. Heb je nog geen liquiditeitsoverzicht 
opgesteld? Ga dan eens de uitdaging aan om een over-
zicht op te stellen om de verwachte geldstromen over ka-
lenderjaar 2016 in beeld te brengen. Een dergelijk overzicht 
is zeker van belang als opbrengstprijzen onder druk staan. 

Een liquiditeitsbegroting is een prognose van de geld-
stroom, alle inkomsten en de uitgaven. Het is raadzaam om 
een overzicht op te stellen per maand. Bij een goed inzicht 
in je (verwachte) financiële positie ben je in staat om vooraf 
maatregelen te treffen en bij te sturen.
Haal meer uit de financiële cijfers die je ter beschikking 
hebt. Op basis van de opgestelde liquiditeitsbegroting kun 
je inzicht krijgen in je kritieke opbrengstprijs. Wat is uitein-
delijk de werkelijke opbrengstprijs en wat heeft dit voor ge-
volgen voor jouw financiële situatie?
Er zijn vele excuses om geen liquiditeitsoverzicht op te stel-
len. Een veel gehoord excuus: “met welke opbrengstprijs 
moet ik rekenen?” Ik daag je uit om toch eens aan de slag 
te gaan en mocht je er niet uit komen, neem gerust contact 
met mij op!
Geld alleen heeft nog niemand rijk gemaakt maar voor jou 
als ondernemer is ruimte op de rekening courant de smeer-
olie om te kunnen ondernemen!

Frank Smets – klantmanager – Koenen en Co.

AJK Afdelingen
AJK Helden/Leudal heeft een dagexcursie gehad naar van 
den Borne Aardappelen en Imants BV in de omgeving Reu-
sel. De leden vonden het een erg interessante dag en heb-
ben op de terugreis in de bus hun netwerk flink uitgebreid. 
Tevens organiseerden AJK Helden/Leudal samen met AB 
Werkt een informatieve bijeenkomst over asbestsanering.
AJK Roermond is druk bezig met voorbereidingen van nog 
enkele interessante activiteiten. AJK Sittard/Swentibold 
heeft recent hun algemene ledenvergadering gehad waar-
bij de opkomst goed was. AJK Zuid-Limburg organiseerde 
een “infoavond Landbouwverkeer”, waarbij het nieuwe T-
rijbewijs en veiligheid in de landbouw werden uitgelicht. 
AJK Midden-Limburg heeft een bijeenkomst gehad op een 
champignonkwekerij met als thema arbeid. Daarnaast zijn 
ze bij Jos Mans geweest, hij heeft een pluimveehouderij en 
zorgboerderij. Jos Mans is tevens voorzitter van Voergroep 
Zuid. AJK Noord-Limburg is naar Eggafood in Ospel ge-
weest, waar ze een rondleiding hebben gekregen. Ook de 
excursie naar Vivara in Vierlingsbeek was enorm interes-
sant. Bij dit bedrijf gespecialiseerd in natuurbeschermings-

producten is onder andere een insectenkwekerij gevestigd. 

Kadertraining “Van Tegenstanders naar Medenstan-
ders”
16 Maart jl. Hebben de bestuurders van het LAJK en de ver-
schillende afdelingen een kadertraining gehad van Marlou 
Absil (oud-wethouder gemeente Peel en Maas) en Andre 
Prins. Zij hebben een training gegeven en ervaring gedeeld 
over hoe je “Van Tegenstanders naar Medenstanders” gaat 
en hebben de bestuursleden enkele handvaten gegeven 
om in de praktijk toe te kunnen passen bij bijvoorbeeld 
moeilijke onderhandelingen. Wil je het hele verhaal lezen 
en de foto’s zien? Kijk dan op de site!

JOLA – Jonge Landbouwregeling
Heb jij goed gefundeerd commentaar op de Jonge Land-
bouwregeling? Stuur dit vooral door! We verzamelen de 
knelpunten, wensen en obstakels omdat we deze goed 
kunnen gebruiken als input voor de evaluatie van deze re-
geling die vanaf september op de planning staat! Je kunt 
mailen naar: info@lajk.nl ovv JOLA.

Enquête 
Het LAJK doet onder de leden een tevredenheidsonder-
zoek. Waarschijnlijk hebben de meeste van jullie de en-
quête van Colette al in de mailbox gehad, mocht je hem 
nog niet ingevuld hebben dit kan nog tot 30 Maart! Onder 
de reacties wordt een staatslot verloot, wie weet maak jij 
wel kans op al die miljoenen!

BHV Cursus 
Binnenkort start er een BHV cursus in Herten-Roermond, 
je kunt je nog opgeven tot 3 April via info@lajk.nl. Meer in-
formatie staat op www.lajk.nl/agenda

Personalia 
Naam: Mirthe Nelissen
Woonplaats: America
Geboortedatum: 16-01-1994
AJK-lid: AJK Noord-Limburg
AJK-lid sinds:  2014
Soort bedrijf: Boomkwekerij, akkerbouw,     
                       grondverzet, loonwerk 
           en verhuur


