Bekijk de webversie

Voordat je op vakantie gaat....
noteer in je agenda de volgende datums:
We starten na de vakantie met een lunchsessie op dinsdag 6 september bij het bedrijf BD
Kiestra in Drachten. Hoe is het om te werken in een wereldwijde organisatie, kunnen wij als
MKB bedrijf hiervan iets leren en voor welke nieuwe technologische uitdagingen staan zij?
ATA Carnet workshop, op 15 september wordt door EvoFenedex bij ons lid Trivec te
Suamar een interessante workshop gegeven over ATA Carnet en aanverwante zaken. Er zijn
nog 4 plaatsen beschikbaar, dus meld je voor de vakantie nog aan. Aan deze workshop zijn
kosten verbonden. Alle informatie staat op de website.
Ons buitenlandnetwerk Duitsland komt aan de orde in de bijeenkomst op 4 oktober bij
KMC Chain Europe. KMC Chain Europe exporteert fietskettingen all over the world, maar
Duitsland is hun grootste afzetgebied.
Bij elkaar in de keuken kijken tijdens de 4X4 dag op donderdag 27 okotober.
Op 16 november lunchen we bij het 75 jaar oude bedrijf FIB Industries. Zij zijn een van de
grotere spelers op de wereldmarkt voor proces- en drukvaste apparatuur.
We sluiten het jaar af op 12 december met onze traditionele DEDD - De Export Draait
Door in de prachtige Statenzaal van de Provincie.

Nieuwe datum MNi
Het inspirerende evenement MNi schuift door naar een
nieuwe datum:
Donderdag 16 maart 2023
Noteer deze datum in uw agenda, je mag niet ontbreken op
deze dag, wanneer we onze bedrijven presenteren aan elkaar
en aan het internationale netwerk.

Lees alles over onze activiteiten in het tweede gedeelte van het jaar op onze website:
Agenda van de Friese Exportclub

BAR regeling
Maak je nu meer kosten voor de documenten naar de UK, is je bedrijf benadeelt door de
Brexit, heb je ICT-aanpassingen moeten maken??
Dan kom je misschien wel in aanmerking voor de Brexit kostencompensatieregeling.
Heb je markt verloren en is je bedrijf benadeelt door de Brexit? Ontdek dan via het EUhandelsprogramma welke er kansen er voor je liggen en hoe je die kunt verzilveren. Er komen
veel Holland Paviljoens op grote beurzen, wereldwijd.
Vanuit de NOM is Wibo van Wier betrokken met de uitvoering van deze regeling en hij heeft
tijdens onze laatste bestuursvergadering uitleg gegeven over deze regeling.
Voor vragen, suggesties of nadere informatie over de BAR kunnen leden van de Friese
Exportclub contact opnemen met Wibo van Wier: vanwier@nom.nl, 06-83551820.
Maar ook EvoFenedex is betrokken bij de uitvoering van deze regeling en ons contactpersoon
Michel Disselhorst kan je ook elk detail vertellen: m.disselhorst@evofenedex.nl, 06 22 81 97 75.
Interesse in een korte videomeeting met Wibo en Michel, laat dit ons weten en we organiseren
op korten termijn de videomeeting.
Lees hier in het kort wat de BAR regeling inhoudt.

Naar RVO website - informatie BAR regeling

Naar website EvoFenedex met info over de BAR regeling

Meijer Group 100 jaar
Op 1 juli stonden de deuren bij Meijer Group wagenwijd open om het 100-jarig bestaan te
vieren. Tijdens de presentatie van deze 100 jaar, gegeven door Hendrik en Jenny, werd de
prachtige geschiedenis verteld van de Meijer Group. Deze geschiedenis is vastgelegd in een
jubileum boek, waarvan symbolische het eerste exemplaar is uitgereikt aan Sjoerd Meijer.
Op de foto staat Sjoerd Meijer, het technische en creatieve brein achter de vele uitvindingen, die
voor het huidige Meijer nog steeds van belang zijn.
Impressie van twee dagen Meijer Group vind je hier.

Lees plezier
Tijd om te lezen tijdens de vakantie:

Rinagro boekt succes met Smart Farming
In 2019 tot en met 2021 heeft Rinagro Smart Farming geparticipeerd in het veldonderzoek in
Wilstedt (Duitsland) via het Europees BIOCAS-project in samenwerking met 3N en de
Landwirtschaftskammer Niedersachsen. De dierlijke mest die in opslag werd behandeld met ons
product AgriMestMix® leidde tot de volgende succesvolle resultaten:
2019: Suikerbieten met dezelfde opbrengst in combinatie met een lagere mestgift
2020: Wintertarwe met het hoogste eiwitgehalte en 5% meer opbrengst
2021: Zetmeelaardappelen met het hoogste zetmeelgehalte en 14% meer opbrengst
Conclusie: De bacteriecultuur in AgriMestMix® zorgt voor het behoud van voedingsstoffen in de
mest en in de bodem. Tenslotte vindt er geen uitspoeling van kostbare stikstof plaats door deze
unieke gepatenteerde bacteriecultuur!
Lees hier het gehele artikel van dit interessante veldonderzoek.
Meer weten over de anaerobe benadering van Rinze Joustra voor het verbeteren van de bodem
kwaliteit en het terugdringen van de stikstofuitstoot, lees dan deze uitleg: Levende landbouw.

Familie bedrijf Lely
Ook zij kunnen het verschil maken als we het hebben over stikstofuitstoot vermideren.
Interessant artikel uit het FD, geschreven door Vasco van der Boon
Artikel familiebedrijf Lely

Ruimte Tijdelijke Opslag
Aankomst van goederen per schiip of vliegtuig: opslag in een ruimte voor tijdelijke opslag. RTO
uitgelegd door ons lid Samantho van Customs Knowledge.
Artikel over RTO

Handelsmissie naar Vietnam
Op 30 augustus - 2 september vindt er een handelsmissie naar Vietnam plaatst.
Thema van de missie is: Food & Beverages.
Lees hier alle info over het programma en voor vragen neem dan contact op met Wilco Boer
van Export Partner - wilco@exportpartner.com, 06 46 32 60 23.

Uit nieuwsbrief Koninklijke Metaalunie
Ben jij als Nederlands bedrijf (internationaal) actief in de maakindustrie en wil je graag de markt
van de Verenigde Staten betreden of verkennen?
Van zondag 11 september t/m donderdag 15 september organiseren Koninklijke Metaalunie,
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Innovation Quarter en het Nederlands Consulaat
Generaal in Chicago een Ondernemersreis naar de Internationaal Manufacturing
Technology Show (IMTS).
Het programma wordt intensief en geeft een goede indruk van de Amerikaanse maakindustrie.
Uiteraard is er ruime gelegenheid om de beursvloer te bezoeken om “The State of the Industry”
te zien en te spreken! Daarnaast biedt het programma inzicht in “Doing Business in Smart
Manufacturing” door bedrijfsbezoeken in en rondom Chicago, speciale netwerkevents met
Amerikaanse business partners en is individuele business match-making mogelijk.
Naar site Koninklijke Metaalunie met alle info en verdere links.

De Friese Exportclub is de netwerkclub voor en door ondernemers die
internationaal actief zijn. Wilt u iets met ons delen en opgenomen zien in
onze nieuwsbrief, stuur dit naar ons secretariaat.
De Friese Exportclub
E-mail: secretariaat@frieseexportclub.nl
T: 06 51 83 41 31
Website: www.frieseexportclub.nl

Website

LinkedIn

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretariaat@frieseexportclub.nl toe aan uw adresboek.

