
 

 

EMERGO naar AGROFAIR  Barendrecht  

Vrijdag 10 november 2017 

 

 

Beste leden van Emergo-VFC, 

Hierbij nodigen wij je uit voor een interessante excursie naar het bedrijf Agrofair te Barendrecht, 

Koopliedenweg 10, op vrijdag 10 november 2017 vanaf 14 uur.    

Dankzij onze masterstudent Hans-Willem van der Waal  kunnen we een inkijkje krijgen in dit 

bijzondere bedrijf, dat marktleider is op het gebied van fair-trade import van fruit uit tropische 

landen.   Zie ook www.agrofair.nl 

AgroFair is bekend van de Oké-banaan.  Het bedrijf is voor 35% eigendom van kleine producenten-

coöperaties in Latijns-Amerika. De kleine boeren benoemen een lid van de driekoppige Raad van 

Commissarissen. Er valt dus wel iets te vertellen over governance en strategie en ook over aspecten 

van control en sturing in de supply chain. Daarnaast is er ook aandacht voor de wat meer praktische 

zaken zoals logistiek en transport (het bedrijf contracteert zelf alle zeevracht) en douane-

vraagstukken.  

Een financieel directeur van Agrofair zal ons over forex, valuta-vraagstukken en enkele financiële 

aspecten bijpraten. Tevens is er tijd voor een korte rondleiding onder andere om de loods te 

bekijken, waar men de goederen uit het buitenland ontvangt, keurt en verstuurt.  

http://www.agrofair.nl/


 

 

Vrijdag 10 november 2017 heb je dus de gelegenheid om een niet alledaags bedrijf van binnen te 

bekijken en uiteraard om medestudenten, docenten en alumni van Managementwetenschappen  te 

ontmoeten.   Het belooft wederom een leuke Emergo-middag te worden en na afloop gaan we met 

de groep in de omgeving dineren, vanzelfsprekend op eigen kosten.   

Aanmelden  

De inschrijving sluit 20 oktober a.s.  Er is een beperkt aantal plaatsen, dus meldt je snel aan. 

Introducees zijn welkom. Aanmelden kan per e-mail bij:  leden@emergoweb.nl     Vermeld bij 

aanmelding of je mee wilt eten en hoeveel introducees je meeneemt.  

De excursie is gratis. Het diner (waarschijnlijk rond 18.00 uur) is op eigen kosten.    

De definitieve agenda en enkele details wat betreft adres en het diner verstrekken we begin 

november na aanmelding.     

Tot gauw! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur van Emergo,  

 

 

Yvonne la Porte,  Ad Vriens en Max van Luik 
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