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Activiteiten verslag 2016 
 
Agrikos Advies opgericht  
Oktober 2016 is het bedrijf Agrikos Advies opgericht. Het bedrijf richt zich op dienstverlening aan 
landbouwbedrijven. Beroepstelers kunnen hier advies en begeleiding aanvragen voor omschakeling 
naar de methode die wij uitgeven. Het adviesbedrijf kan op verzoek een bedrijfsplan uitwerken, 
inclusief natraject. Dit omvat omschakeling naar een elementaire vruchtwisseling volgorde, 
elementaire grondbewerkingstijden en inzet van optimaal wisselende variëteiten en rassen die 
tegelijk bij de grondbewerkingstijden van het bedrijf passen. 
In de twee voorgaande jaren zijn er voor beroepstelers workshops gegeven. Daarmee zijn we 
voorlopig gestopt, omdat implementatie van de methode op basis van de workshop voor de telers te 
moeilijk bleek.  
De ervaringen opgedaan in de voor acht telers gehouden twee workshops worden meegenomen in 
de advisering voor telers. De diverse software en instrumenten die we voor de workshop ontwikkeld 
hebben doen voor het belangrijkste deel ook dienst voor de advisering. De software programma 
verbeteringen die specifiek nodig waren voor de workshop zijn vervallen omdat de workshop 
voorlopig gestopt is.  
Voor bekendmaking van de advies dienstverlening heeft Agrikos Advies samen met de stichting 
januari 2017 deelgenomen aan de Bio-beurs in Zwolle waar we ook een vruchtwisseling workshop 
hielden.  
Hans Bruinsma is eigenaar van Agrikos Advies. Hij is als directeur en bestuurslid van de stichting 
teruggetreden. John van den Berg heeft deze taken per oktober 2016 overgenomen. John studeerde 
in Wageningen en ondersteunt bedrijven in opstart en ontwikkeling. Hans Bruinsma verricht nog wel 
werkzaamheden voor de stichting. 
 
Bezetting en kantoorruimte in Groenekan 
We werkten in de stichting in 2016 met een minimale bezetting van ca. 0,3 fte. Van ca. 2005 t/m. 
2013 was 2 fte gebruikelijk. Directeur Hans Bruinsma was door privé omstandigheden alleen in de 
tweede helft van het jaar beschikbaar. 
Op onze locatie in Groenekan betalen we energie, internet en telefoon. We beschikken over twee 
werkruimtes en een gedeelde opslagruimte.  
 
Maandelijkse grondbewerking berichten 
Gedurende de jaargang 2016 is er behalve aan de methode en kalender vooral weer aan de 
maandelijkse grondbewerking berichten gewerkt. De berichten zijn vooral tekstueel bijgewerkt, met 
ook gewas aanvullingen; al is dat niet meer zoveel nodig als tussen 2005 en 2015. Per bericht worden 
de teelten zo systematisch mogelijk behandeld. Wanneer de berichten tekstueel en inhoudelijk 
uiteindelijk voldoende naar onze zin zijn, willen we dit samen met de methode en kalender in 
boekvorm uitgeven.  
 
Bureau onderzoek gewassensysteem 
Er wordt blijvend aan het gewassensysteem gewerkt. Gewasgroepen of delen daarvan worden 
systematisch en bij herhaling onderzocht. Op basis daarvan en op basis van de maandelijkse 
berichten en advisering worden iedere maand waar nodig gewasordeningen gecorrigeerd en/of 
aangevuld. Met correcties gaat het tegenwoordig om meestal heel kleine veranderingen. Alle 
aanpassingen worden direct in de maandelijks data en berichten en in de methode verwerkt. Gaat 
het om een correctie, dan vermelden we dat altijd specifiek.  
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Korte berichten: 
● Annulering Bio-beurs workshop Zwolle januari 2016  
Januari 2016 stonden we met een 1 uur durende introductie workshop geprogrammeerd op de Bio-
beurs in Zwolle. Deze workshop moest door privé omstandigheden worden geannuleerd. Het is het 
voornemen deze korte workshop alsnog op de Bio-beurs in januari 2017 te geven. 
 
● Schenkingen  
Het ontvangen donateur geld in 2016 bedroeg 1657 euro. 
 
Financieel jaaroverzicht 2016 
Zie andere pdf op de ANBI pagina op onze website. 
 
Stichting Agrikos is een ANBI organisatie, een Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt uw gift 
aftrekken bij uw belastingopgave (Successievrije schenking). Wij willen u wijzen op de mogelijkheid 
van een (lijfrente)schenking of legaat ten behoeve van de Stichting Agrikos. Uw notaris of financieel 
adviseur kan u hierover informeren.  
 


