INSCHRIJFFORMULIER
voor deelname aan de Award
“Duurzaamste klein landbouwbedrijf 2021 in Suriname”
Ondanks COVID 19 periode, willen d’ONS en haar partners, de kleine duurzame landbouwers
blijven stimuleren en motiveren. Zij dragen immers met hun producten bij aan een goede
volksgezondheid. Vandaar dat we de award dit jaar laten doorgaan.
Wordt er in 2021 in uw bedrijf duurzaam geteeld met het oog op de productie van gezonde
landbouwproducten en op voedselveiligheid, en draagt dit teeltproces bij aan een goede
volksgezondheid en het creëren van lokale werkgelegenheid? Uw bedrijf dient minimaal 1 ha
en maximaal 10 ha te zijn. In dat geval kunt u uw bedrijf opgeven voor de award voor het
duurzaamste klein landbouwbedrijf 2021 in Suriname.
De prijs heeft tot doel duurzaam agrarisch ondernemen te bevorderen en te stimuleren.
In 2021 zal de prijs voor de tiende keer worden uitgereikt.
De cheque wordt in hotel Torarica aan de deelnemers aangeboden. Het prijzengeld
bedraagt € 1000,- voor de winnaar; € 500,- voor de tweede plek en € 250,- voor de 3e plek.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam *

Adresgegevens *

Contactpersoon *

E-mail adres *

Telefoon *

Algemeen
Bedrijfsprofiel *
Bent u een mkb-landbouwbedrijf (minimaal 1 ha en maximaal 10 ha landbouwgrond en
minimaal 3 mensen in dienst)
□ Ja
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Omschrijf uw bedrijf kort en bondig *

Criteria
Is uw bedrijf door COVID 19 getroffen en heeft uw bedrijf minimaal 30 tot 50% aan omzet
verloren?

Bent u desondanks doorgegaan met produceren en heeft u zelfs voordeel kunnen halen door
innovatieve oplossingen toe te passen binnen het bedrijf toe te passen?

Draagt uw bedrijf bij aan het creëren van lokale werkgelegenheid en is het voor langere duur
levensvatbaar?

Is uw bedrijf financieel gezond en is duurzaam telen de intentie of de primaire activiteit?

Produceert/ teelt uw bedrijf op een dusdanige wijze dat het zo min mogelijk het milieu
schaadt, zowel op het bedrijf als daarbuiten?

Streeft uw bedrijf naar minimalisering van gebruik van schadelijke middelen en wordt de
bodemvruchtbaarheid in stand gehouden?

Worden schadelijke stoffen binnen uw bedrijf conform gebruiksvoorschriften gebruikt en
opgeslagen, waardoor werknemers geen gezondheidsrisico’s door gebruik van deze middelen
lopen?
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Is er sprake van een goede afwatering op het bedrijfsterrein en worden afval en bijproducten
zorgvuldig weggewerkt?

Levert uw bedrijf een positieve bijdrage aan de omgeving en respecteert het de regelgeving
van de overheid?

Is uw bedrijf bereid kennis en ervaring ter beschikking te stellen aan andere (aankomende)
duurzame landbouwers en heeft het de intentie om samen te werken?

Beschikt u over een eenvoudige bedrijfsadministratie ter controle?

Bekendmaking winnaars
In de eerste week van september 2021 zullen de bedrijfsbezoeken plaatsvinden en in de week
van 11 tot 17 oktober 2021 zullen de drie winnaars bekend worden gemaakt. Het prijzengeld
bedraagt voor de winnaar €1000,-; € 500,- voor de tweede plek en € 250,- voor de 3e plek.
De cheque wordt in hotel Torarica aan de deelnemers aangeboden.

Hartelijk dank voor uw aanmelding!
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