
Beste mensen,                                                                                                        Voorne-Putten, juni 2020
 
De Proefschuur is een coöperatie van ruim 50 boeren en tuinders van Voorne-Putten. We z�n van
mening dat de gezonde en heerl�ke producten die w� telen, ook in onze eigen streek/regio makkel�k
voor de consument verkr�gbaar moeten z�n. Sinds de oprichting in 2017 heeft De Proefschuur er
alles aan gedaan om de lokale verse seizoensproducten met een duidel�ke herkomst binnen het
supermarktkanaal beschikbaar te kr�gen. Het initiatief ondervond veel sympathie en waardering.
De aanpak was, al zeggen we het zelf, grondig en professioneel. Helaas hebben we inmiddels
moeten concluderen dat er nauwel�ks perspectief is op een rendabel concept.
 
We hebben veel bereikt en veel geleerd. Er is belangstelling voor ons initiatief en hoe we het
hebben aangepakt, juist ook omdat we ermee hebben moeten stoppen. Daarom nodigen we
belangstellenden uit nog één keer naar ons verhaal te komen luisteren. We willen onze ervaringen
delen en er van leren, samen met én voor andere initiatieven die de korte keten zien als
mogel�kheid om de positie van boeren en tuinders in het supermarktkanaal te verbeteren.
 
We nodigen u van harte uit met ons van gedachten te wisselen op vr�dag 3 juli b�
Landbouwbedr�f Lugtenburg, Hof van Heden, Ringd�k 14 - 3211 LG Geervliet,  06-46968884.
 

Programma
14.00 uur  Welkom 
14.10 uur  Presentatie De Proefschuur 
14.40 uur  Vraaggesprek met Bart Groesz, ondernemer Plus Rozenburg 
15.00 uur  Discussie met de aanwezigen 
15.30 uur  Conclusies 
15.45 uur  Welk inzicht neemt u mee naar huis?
16.00 uur  Anderhalve meter vr�dagmiddagborrel 
De gespreksleider is Jan Willem van der Schans (WUR).
 
We gaan er vanuit dat de b�eenkomst fysiek kan plaatsvinden (in een grote werktuigenloods met
voldoende onderlinge afstand). Aanmelden is verplicht.  Stuur uiterl�k 1 juli 2020 een mail naar
secretaris@deproefschuur.com. (maximaal 100 personen, vol=vol)
 
We nodigen u uit uw vragen en opmerkingen al van te voren toe te sturen. We kunnen daar dan in
de presentatie rekening mee houden of extra aandacht aan besteden in de discussie:
secretaris@deproefschuur.com.
 
Deze b�eenkomst wordt aanbevolen door de Task Force Korte Ketens, Zuid-Hollandse Voedselfamilies en Nederland
Voedselland. En is interessant voor andere korte keten initiatieven, supermarktondernemers met belangstelling voor
korte ketens, journalisten, beleidsmakers, adviseurs en (lokale en regionale) politici.
 

Uitnodiging
Vrijdag 3 juli 2020


