
Jonge
ondernemers 
korting
Een gezonde toekomst voor ons allemaal



Als belangenbehartigings- 
organisatie werken we iedere 
dag hard aan een goede 
toekomst voor de agrarische 
sector. Jij, als jonge agrarische 
ondernemer, bent hierbij 
ontzettend belangrijk. Want jij 
bent tenslotte de toekomst! 

We vinden het belangrijk een 
goed ondernemersklimaat 
te creëren waarin jij ruimte 
krijgt om te ondernemen. 
En dat de stemmen van alle 
generaties in verbinding met 
elkaar gehoord worden in de 
belangenbehartiging. We leren 
van het verleden en innoveren 
richting de toekomst. Samen 
zetten we belangrijke stappen 
voor én met de volgende 
generatie ondernemers.

Deze jonge ondernemers 
korting is er dan ook speciaal 
voor jou. Omdat we het 
belangrijk vinden je kennis te 
laten maken met LTO Noord 
en je te laten zien dat we veel 
voor jou kunnen betekenen.

Wat houdt deze 
korting precies in?

Het lidmaatschap met jonge ondernemers korting, 
is gelijk aan een regulier agrarisch lidmaatschap. 

Het lidmaatschap: 

We behartigen je belangen op lokaal,  
regionaal, landelijk en internationaal niveau. 
Wij zijn er om jou te helpen om de toekomst 
tegemoet te lopen. Wij zijn jouw gids.

Lidmaatschap bij lokale LTO Noord afdeling

Advies en dienstverlening via ons  
Leden Contact Centrum en Werkgeverslijn

Je ontvangt de Nieuwe Oogst

We houden je op de hoogte over onze inzet 
middels (online)bijeenkomsten, nieuwsbrieven, 
WhatsApp groepen en via onze bestuurders

Deelnemen aan lobby via commissies,  
besturen en klankbordgroepen

Financieel voordeel via LTO Ledenvoordeel:
www.ltoledenvoordeel.nl/voordeelcalculator

Jonge  
ondernemers  
korting

http://www.ltoledenvoordeel.nl/voordeelcalculator


SLUIT JE OOK AAN!
Bel met onze relatiebeheeders: 
088 - 888 6666 of stuur een mailtje naar: 
relatiebeheer@ltonoord.nl.

Wil je toch nog iets meer weten?  
Kijk dan op: 

www.ltonoord.nl/voordevolgendegeneratie

Voorwaarden jonge ondernemers korting:

Het lidmaatschap met jonge ondernemers korting is 
bedoeld voor jonge agrariërs onder de 35 jaar, die 
actief meewerken in het agrarisch bedrijf. Je hoeft dus 
nog niet in maatschap te zitten of het bedrijf al over 
genomen te hebben. 

Dit kost het:

Je ontvangt twee jaar lang korting op het reguliere 
lidmaatschap: Het eerste jaar kost het lidmaatschap 
€250,- en het tweede jaar slechts de helft van het 
reguliere contributiebedrag. 

Dit doen wij allemaal:

Projecten en opleidingsprogramma’s om jou te 
helpen bij je persoonlijke- en bedrijfsontwikkeling, 
zoals: ‘Grip op je bedrijf’

Partner in het NAJK programma: ‘Boer Zoekt Boer’

Betrokken bij projecten rondom bedrijfsopvolging

Wij laten jou meepraten en beslissen in onze  
belangenbehartiging



Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.

088 888 66 66 
info@ltonoord.nl
ltonoord.nl
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