
 

 

Uitnodiging 

 

 
Seminar  

“Werken met subsidies, versnellen van jouw innovatiekracht!” 
 

6 + 13 april 2016 

Flynth Adviseurs en Accountants B.V., Zwaagdijk-Oost 

 
De overheid biedt (agrarische) ondernemers met diverse subsidies de helpende hand, maar wat betekent dit 
voor u als ondernemer? Dit thema stond tijdens de masterclass “Ondernemen met subsidie, wat betekent dit 
voor mij?” centraal. Het doel van deze workshop is dieper op dit onderwerp in te gaan. 

 
De verdiepingssessies worden gegeven door ervaren adviseurs van Flynth Adviseurs en Accountants B.V. en 
Bureau Het Grote Oost.  U krijgt van hen advies op maat waardoor u het maximale uit uw onderneming kunt 
halen!  
 
“Telen op water”, “Energie neutraal?, “Verduurzaming” “robotisering”, “uitstoot van nutriënten”, 
“inhoudsstoffen”, allemaal ontwikkelingen waar u als tuinbouwbedrijf op in wilt of moet spelen of misschien 
juist niet. Naast een algemene review over de ontwikkelingen in de tuinbouw en de mogelijkheden voor 
subsidies gaat u in deze workshop zelf aan de slag. U gaat nadenken over de interne en externe 
ontwikkelingen in uw bedrijf en uw doelstellingen, waar wilt u naartoe? Vervolgens krijgt u advies over de 
mogelijkheden die subsidies u bieden. Bent u agrarisch ondernemer en wilt u uw bedrijfsvoering verder 
uittekenen en de mogelijkheden van subsidies daarbij in ogenschouw nemen? Kom dan naar deze 
verdiepingssessie. Deze workshops worden gehouden in opdracht van Agri Tech Campus en zijn bestemd 
voor de deelnemers van de masterclasses en andere relaties uit de agri-food sector.  
                                                                                                                                              
U bent van harte welkom!  
 
Programmagegevens 
 Locatie: Flynth Adviseurs en Accountants B.V.  

  Tulpenmarkt 3 
  1681 PK  Zwaagdijk-Oost  
  En  
  Raadgevend Bureau “Het Grote Oost” 
  Beurtschip 3 
  1625 BW Hoorn 
   
Data:             Woensdag 6 april 2016  

Ontwikkelingen in de tuinbouw waar je als ondernemer mee te maken krijg. Hoe kijk  je naar je 
bedrijfsontwikkeling naar de toekomst en hoe kom je tot een bedrijfsontwikkelingsplan. 
Door Galtjo Geertzema/Marcel Deen en Kees Poortvliet  
Locatie: Flynth Adviseurs & Accountants 

 
Woensdag 13 april 2016 
Bedrijfsontwikkelingsplan 
Van een bedrijfsontwikkelingsplan naar de praktische uitvoering.  
Door: Marcel Deen en Kees Poortvliet 
Locatie: Raadgevend Bureau “Het Grote Oost”  
 
 

 



 

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma:     
19.00 uur          Ontvangst en inleiding   
19.15 uur          Start workshop  
21.15 uur Afronding met hapje en drankje  
 
Kosten:  Er zijn geen kosten verbonden aan deze seminar. Bij afwezigheid zonder afmelding zullen 

echter wel EUR 50 in rekening worden gebracht voor de administratiekosten.  
  
Aanmelden Uw aanmelding kunt u sturen naar: e.steenhuis@greenportnhn.nl o.v.v. Seminar “Werken met 
subsidies, versnellen van jouw innovatiekracht.” U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden tot 25 maart 
aanstaande. U ontvangt een bevestiging rond 30 maart per mail. Voor meer informatie over het seminar kunt u 
terecht bij Martijn Grosmann, projectleider AgriTech Campus op telefoonnummer 06 - 54 95 13 13.  
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