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Welkom bij deze nieuwsbrief 
Aan het einde van het jaar nog een korte  nieuwsbrief met informatie over de vacature van 

uitvoerend bestuurder-directeur bij SPNA, een uitnodiging van de pootaardappel academie voor een 

bijeenkomst en als laatste een kerst- en nieuwjaarsgroet.  

Vacature “Uitvoerend bestuurder-directeur” 
De huidige uitvoerend bestuurder Michiel Bus, zal in 2020 stoppen met zijn werkzaamheden. SPNA is 

daarom op zoek naar een nieuwe uitvoerend bestuurder-directeur. 

 

Wij vragen u mogelijke kandidaten voor deze functie, te attenderen op deze vacature. 

 

December 2019 

 

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, dé  

Onderzoeksinstelling voor de akkerbouw op de Noordelijke  

Klei, zoekt een ondernemende:       

     Uitvoerend 

Bestuurder- directeur 

    m/v (0,6-0,8 fte) 

Voor de profielschets zie www.spna.nl.   Reactietermijn tot 6 januari 2020. 

 

 
 

 

http://www.spna.nl/
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Uitnodiging bijeenkomst 
De pootaardappelacademie organiseert een informatieve nieuwjaarsreceptie op dinsdag 7 januari 

2020 op de proefboerderij Kollumerwaard. Het ontvangst is vanaf 19.15 uur en de start is om 19.30 

uur.   

Meest informatieve nieuwjaarsreceptie van 2020 georganiseerd door 

Pootaardappelacademie Groningen – Friesland  

Voor alle pootgoedtelers in Noord Nederland en andere geïnteresseerden organiseert 

Pootaardappelacademie Groningen – Friesland op dinsdag 7 januari 2020 de meest informatieve 

nieuwjaarsreceptie van 2020. Een avond waarbij de sponsoren de kans krijgen elk een flitsend 

verhaal te vertellen in de vorm van een pitch. Dit kan gaan over innovaties, nieuwe producten en 

de stand van zaken binnen het bedrijf.  

Op deze avond krijgen de sponsoren van de Pootaardappelacademie de kans om een kort en bondig 

verhaal te vertellen over hun bedrijf in de vorm van een pitch. Elke spreker krijgt vijf minuten de tijd 

om de pitch te houden en daarna is er kort de tijd voor vragen. Op deze manier wordt er in een korte 

tijd heel veel informatie verteld door vele verschillende bedrijven. Het is een zeer gevarieerd 

programma. Sprekers die zich tot nu toe hebben aangemeld zijn: Hoogland BV, Rabobank, BASF, 

Bayer, GroeNoord, Van Hees Machinery (VHM), Agrifirm, Oosterhof, HZPC, Tolsma, Profyto, 

AleoMenno en twee afstudeerstudenten van het Van Hall Larenstein Leeuwarden en Aeres 

Hogeschool Dronten die ieder hun eigen project pitchen dat ze namens de Pootaardappelacademie 

hebben uitgevoerd.   

Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom in het bezoekersgebouw van het SPNA onderzoekscentrum 

te Kollumerwaard. De start is om 19.30 en na de pitches van alle sprekers is er tijd voor een borrel. 

Een informatieve nieuwjaarsreceptie dat u niet wilt missen!   

Locatie: SPNA Proefboerderij Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, Munnekezijl 

 
En dank aan de sponsoren die zich aan de academie hebben verbonden:  
VHM Machinery, ABN AMRO, Agrico, Caithness Potatoes B.V., D&U Groep Accountants & Adviseurs, LTO Noord, Syngenta, 

WPA-Robertus, Tolsma-Grisnich, Agrifirm, HZPC, loonbedrijf Wieringa Roodeschool, Abiant, Adama, AleoMenno, Alfa 

Accountants, Accon AVM, Bakker Ulrum B.V., Bos Agra-service, Certis Europe, D.T. Dijkstra, Niek Dijkstra Transport, Firma Ten 

Berge, Flynth adviseurs&accountants, Groenoord B.V., Bouwbedrijf Lont, D. Middelkoop V.O.F., Miedema Bouw BV, lmb 

Oosterhof B.V., ODN Oil, Oliehandel Sietsema B.V., Peterse Mechanisatie, Stet Holland, Themmen Heftrucks, Van der Maar 

Landbouwmechanisatie, Univé, R. Van Wesemael BV, Vossen laboratories, Wevano Machinery B.V. 

 

SPNA open dagen 2020 
Dinsdag 30 juni 2020:  Locatie Ebelsheerd te Nieuw Beerta 

Dinsdag  7 juli 2020: Locatie Kollumerwaard te Munnekezijl 

     Pootaardappelacademie Groningen-Friesland 
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Wilt u op de hoogte blijven?   like ons op twitter of facebook 

 @SPNA_agro         SPNA Agroresearch  

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) is een onderzoeksinstelling voor de akkerbouw in Noord-Nederland. SPNA beschikt 

over twee proefboerderijen: Proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl (132 ha lichte kleigrond, met zowel een gangbaar als een biologisch 

bouwplan) en Proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta (112 ha zware kleigrond, met een gangbaar en een omschakelend bouwplan). Meer 

informatie is te lezen op www.spna.nl. 

 

E: info@spna.nl     W: www.spna.nl            T: 0594 - 688615          

 

https://twitter.com/SPNA_agro
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Agriculture-Company/SPNA-Agroresearch-100183163443627/
https://twitter.com/SPNA_agro
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Agriculture-Company/SPNA-Agroresearch-100183163443627/
http://avestura.cmail20.com/t/d-l-tliitjl-hjhrijdkr-r/
mailto:info@spna.nl

