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KAVB-Jong! Netwerkgroep 
Seizoen 2022/2023 
Huishoudelijk reglement 
 
Doelstelling 
KAVB-Jong! Netwerkgroep is bedoeld voor jonge (25 à 40 jaar) leidinggevenden, 
ondernemers,bedrijfsopvolgers en medewerkers die verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering 
(gaan) dragen. Tijdens het seizoen wordt samen gewerkt aan de ontwikkeling van kennis, kunde en 
vaardigheden door middel van 8 bijeenkomsten (bedrijfsbezoeken en workshops. Uiteraard is het 
netwerken en van elkaar leren ook van belang. De opzet is dat men zich voor tenminste één jaar aansluit 
bij KAVB-Jong!. De workshops hebben tot doel om ondernemerschap en managementkwaliteiten te 
verbreden en te verdiepen. De bedrijfsbezoeken staan in het teken van 'kijken in de keuken van andere 
bedrijven' om zodoende kennis en inspiratie op te doen die toepasbaar is in het eigen bedrijf  
 
Looptijd seizoen 
Een seizoen loopt van 1 september tot en met 1 april . 
 
Jaarprogramma 
Lopende het seizoen worden 8 bijeenkomsten ( workshops en  bedrijfsbezoeken) georganiseerd. Deze 
bijeenkomsten vormen het jaarprogramma. 
Aan wensen van de leden om bepaalde bedrijven te bezoeken wordt zoveel als mogelijk tegemoet 
gekomen, daarnaast zullen suggesties aan de groep worden gedaan om bepaalde bedrijven te 
bezoeken. 
 
Kosten van het lidmaatschap 
KAVB-Jong! wordt medegefinancierd door Colland, waardoor de eigen bijdrage per deelnemer laag 
gehouden kan worden. Lidmaatschap kost € 475,- per seizoen (excl. btw) voor leden van de KAVB. U 
bent dan 1 seizoen lid van de netwerkgroep. Voor niet-leden van de KAVB geldt voor het lidmaatschap 
een toeslag.  
 

Facturatie 
 Leden ontvangen de factuur na aanmelding. 

 Bij facultatieve activiteiten die eventueel georganiseerd worden binnen KAVB-Jong! kan eenieder zelf 

besluiten of men daaraan wil gaan deelnemen. 
 
Ingang lidmaatschap 
Uw lidmaatschap gaat in zodra uw betaling hiervoor aan de KAVB is voldaan. 
 
Gastleden en losse bijeenkomsten 
Gastleden zijn niet-leden welke per seizoen 1 bijeenkomst als proef mogen bijwonen tegen de reguliere 
prijs van € 75,-. Voor losse bijeenkomsten is de reguliere prijs van € 75,- per bijeenkomst verschuldigd.  
 
Plaatsvervanger 
Leden kunnen bij verhindering onbeperkt een plaatsvervanger deel laten nemen aan de georganiseerde 
activiteit mits deze vervanger uiterlijk 1 dag voor de activiteit is aangemeld bij Stan van Oers of Rianne 
van der Hulst (0252-536950 / vanoers@kavb.nl, vanderhulst@kavb.nl) 
 
Een lidmaatschap met twee personen 
Het is mogelijk om met twee personen op één lidmaatschap lid te worden. Bij elke activiteit kan een van 
beide aanwezig zijn. 
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Restitutie van niet bijgewoonde activiteiten 
Restitutie van niet bijgewoonde activiteiten zal slechts en alleen plaatsvinden bij calamiteiten. Dit wordt 
per individueel geval bekeken.  
 
Afzegging activiteit door KAVB 
Mocht door een onvoorziene omstandigheid aan de zijde van de organisator KAVB een activiteit niet 
doorgaan, dan zal KAVB alles in het werk stellen om iedereen hiervan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte te stellen. Een nieuwe datum voor de niet uitgevoerde activiteit wordt in samenspraak met de 
leden van de netwerkgroep vastgesteld. 
 
Agenda seizoen 2022/2023 
Hieronder staat het programma. De workshops starten om 16.30 uur,  waarbij de locatie zoveel mogelijk 
wordt afgestemd op de deelnemers, en zullen rond 21.00 uur eindigen (incl. een maaltijd). Een aantal 
workshops vindt in de Bollenstreek plaats en een aantal in Noord-Holland. Bedrijfsbezoeken zullen 
veelal in de middag plaats gaan vinden. Ongeveer 2 weken voor elke activiteit ontvang je de uitnodiging 
van de KAVB. 

1. Dinsdag 
20/09/2022 

Workshop Jij hebt Makkelijk Praten 

2. Dinsdag 
25/10/2022 

‘Once-in-a-
lifetime 
Experience day’! 

Bezoek aan de Maretakkenboerderij en 
maak kennis met het Herborisme 

3. Dinsdag 
15/11/2022 

Bedrijfsbezoek Boer als watermanager 

4. Dinsdag 
13/12/2022 

Studiedag Behaal de Yellow Belt – Lean Six Sigma 

5. Dinsdag 
10/01/2023 

Bedrijfsbezoek Anticipeer op bewegingen in de sector 

6. Dinsdag 
31/01/2023 

Workshop Mopperen maar! 

7. Dinsdag 
28/02/2023 

Bedrijfsbezoek Circulariteit, toepasbaar voor de sector? 

8. Dinsdag 
21/03/2023 

Masterclass “Er was eens een toekomst!” 

 
Vergroten van de netwerkgroep 
Leden kunnen gedurende het gehele seizoen uit hun eigen netwerk nieuwe leden voor KAVB-Jong! 
aandragen. Voor ieder aangebracht nieuw lid, dat nog niet eerder heeft deelgenomen aan de eerdere 
seizoenen van netwerkbijeenkomsten, ontvangt de aanbrenger € 25,-.  
 
Voor meer informatie of vragen: 
Rianne van de Hulst (vanderhulst@kavb.nl) of Stan van Oers vanoers@kavb.nl tel. 0252-536950) 
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