
Opgavenformulier excursie 31 oktober 2019 naar DGB Group B.V. 
Energiecentrum Hardenberg, Lange Spruit 1a, 7773 NE Hardenberg. 
Telefoonnummer: 0523-683339. Email-adres: info@dgbgroup.nl 
 

Hierlangs afknippen. 

 
EXCURSIE NAAR DGB GROUP IN HAREDENBERG 
 
De ondergetekende(n) x) 
 
Na(a)m(en) x):1........................................................................................... 
        
                        2........................................................................................... 
  
Adres       :  ........................................................................................... 
 
Woonplaats     :  ........................................................................................... 
 
Ne(e)m(t)en deel aan de excursie naar DGB Group in Hardenberg op donderdag 
31 oktober 2019 
 
Ik/wij kom(en) met eigen vervoer        
Ik/wij kom(en) met openbaar vervoer 
 
Datum:…………………………………………2019 
 
Plaats:…………………………………………..  
 
Handtekening…………………………………………..      
   
Zenden aan: secretariaat SRB        
  Beatrixstraat 44 
  5331 TE Kerkdriel 
  telefoon: 0418-631891 
  mobiel  : 06-28634699 
  E-mail  : info@stichtingsrb.nl 
 
x) doorhalen wat niet van toepassing is. 
 

Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u rond 21 oktober 2019 een 
bevestiging van uw aanmelding, het programma en een routebeschrijving voor 
zowel eigen vervoer als openbaar vervoer. 
 

Aangezien het project per openbaar vervoer goed bereikbaar is, staan er geen  
taxi’s klaar.  



Op 31 oktober 2019 organiseren wij een bedrijfsbezoek naar DGB Group in Hardenberg.  
Het tijdstip is vanaf 13:00 uur tot ongeveer 17:00 uur.  
  
De DGB Group is een agri-tech specialist die softwareoplossingen ontwikkelt en levert aan 
agri-ondernemers. Verder inspecteert en certificeert men agri-bedrijven en levert ook 
duurzame energie en energiesystemen. De oplossingen sluiten aan bij de behoeften van 
klanten, overheden, bedrijfschappen en brancheverenigingen. Bijvoorbeeld de individuele 
dierregistratie of dossiervorming per dier. 
Men biedt een gebruiksvriendelijk en schaalbaar technologieplatform waarop gebruikers 
kunnen inloggen. Men wil bestaande portfolio van bedrijven uitbouwen. Met een duidelijke 
‘buy-and-build’- strategie wil men het technologieplatform versterken, zowel nationaal als 
internationaal. Men stelt langetermijnwaardecreatie centraal en onderschrijft de principes van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Transparantie staat hoog in het vaandel en men wil zich ethisch gedragen en men respecteert 
de belangen van alle stakeholders voor wet- en regelgeving. De komende jaren wil men meer 
focus aanbrengen op de duurzaamheidsthema’s die aansluiten bij de onderwerpen waar de 
meeste maatschappelijke waarde wordt gecreëerd. Men neemt verantwoordelijkheid én leggen 
verantwoording af. 
  
Het programma voor donderdag 31 oktober 2019 DGB Group Hardenberg. 
 
Het programma luidt als volgt: 
  
13.00 uur – 13.30 uur Aanvang met koffie/thee en broodjes  
13.30 uur – 14.00 uur Woord van welkom door dhr. Stevense. 

          Programma doornemen Raymond van Riele  
14.00 uur – 14.30 uur Koffie/thee in de nieuwe zaal boven  
14.30 uur – 15.30 uur Presentatie Raymond van Riele, ingeleid door Mark Logtenberg  
15.30 uur – 17.00 uur Mogelijkheid tot het bezichtigen van de kantoorruimtes met aansluitend 
een informele borrel met hapje op de kleine beursvloer in de showroom met de verschillende 
presentaties van de bedrijven binnen de DGB Group.   
 
Aanpassen route voor mensen die slecht ter been zijn is mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


