
ADVIESPUNT Zelem 
organiseert

Zondag 26 januari 2020
Informatievergadering

Aanvang: om 14 u. stipt – deuren open vanaf 13.30 u. 
De Pastorie, Dorpsstraat 34, 3545 Zelem (Halen)

ONDERWERPEN:
14.00 u. - 14.45 u.: Brede Weersverzekering door Bernard Nuytten van 

www.bredeweersverzekering.be 
14.45 u. - 16.00 u.: MAP 6 door Mark Wulfrancke, beleidsmedewerker ABS
16.00 u. -16.15 u. Pauze met drankje
16.15 u. - 17.00 u.: Landbouwactualiteiten door Mark Wulfrancke
17.00: Gratis tombola onder de aanwezigen!

Iedereen welkom!

• Aanwezigheid van juriste en pachtdeskundige Solange 
Tastenoye

 Nood aan persoonlijk juridisch advies of advies bij u thuis? 
Bel voor afspraak 013 46 16 24

• Op zoek naar administratieve ondersteuning voor uw bedrijf?
 Bel Erik Cleuren, bedrijfsadviseur Adviesbureau ABS vzw, GSM 

0498 91 44 23

 Met de steun van de Vlaamse overheid EU  en Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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DEELNAMEFORMULIER TOMBOLA
26 januari 2020

Naam:  …………………………………………………………………………………………………  Voornaam:  ......................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ……………………………………  Gemeente:  ...............................................................................................................................................................

Tel.:  ………………………………………………………………………………… GSM:  ............................................................................................................................................

e-mail:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Beroep: Land/Tuinbouwer in hoofd- of bijberoep / loonwerker / arbeider /  

bediende / zelfstandig land- of tuinbouwhelper / dierenliefhebber / 

paardenhouder / plattelandsbewoner / ander:  ..................................................................................................................................

Sector die u reeds uitbaat of wenst uit te baten:
l akkerbouw  l tuinbouw l fruitteelt l varkens

l	melkvee l	sierteelt l	biolandbouw l	vleesvee

l pluimvee l	hoevetoerisme l	tuinaanleg l	paarden

l	schaap/geit l	andere:  ……………………………………………………………………………………………………………………………

l	Ja, ik wens graag op de hoogte gehouden te worden via 
uw nieuwsbrief en/of sectorgerichte uitnodigingen. 
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We hechten een groot belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en verwerken deze met de nodige zorg (zie 
privacybeleid op onze ABS website – www.absvzw.be). 
We werken hierbij volgens de bepalingen van de GDPR van 24 mei 2016. 
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