Voordrachtformulier OVG Ondernemingsprijs 2014
Naam bedrijf

: Fruitbedrijf Verhage

Naam ondernemer(s)

: Bert en Peter Verhage

Adres en Plaats

: Oosterringweg 33, 8315 PS Luttelgeest

Branche

: Fruitteeltbedrijf met een boerderijwinkel

Omschrijving activiteiten bedrijf: Fruitbedrijf Verhage is een fruitbedrijf waar appels, peren en
kersen geteeld wordt. Het staat met name bekend om hun boerderijwinkel, met een uitgebreid
assortiment. Daarnaast hebben ze sinds een aantal jaar een eigen stokerij, waar met eigen
fruit, likeuren en schnaps wordt gebrouwen.
Toelichting voordracht gebaseerd op de selectiecriteria:

A. Innoverend vermogen van de ondernemer, gerealiseerd in de bedrijfsvoering
Moderne nieuwe boerderijwinkel met een erg breed assortiment. Daarnaast geven ze door
excursies en open dagen veel informatie in de fruitteelt van tegenwoordig aan de gewone
consument.
Sinds een aantal jaren hebben ze een eigen stokerij wat uniek is in Nederland en verkopen
ze het in de eigen slijterij die bij de boerderijwinkel in zit.

B. De reputatie van het bedrijf van de ondernemer, in sociaal opzicht, maar ook de inzet
voor de leefbaarheid van het dorp.
Doordat de supermarkt in het dorp sloot, heeft Verhage het assortiment verbreed; er is nu ook
brood, zuivelproducten en vlees te koop. Ze hebben een goede reputatie in het dorp, en doen
veel voor het dorp, onder andere door veel te sponsoren. Daarnaast is in de winkel het
postservice punt van het dorp.

C. De creativiteit van de ondernemer in de bedrijfsvoering
Dit is de derde generatie Verhage en je ziet dat ze zelf nieuwe dingen bedenken en uitvoeren,
bijv. vernieuwde winkel, stokerij excursies en samenwerking met andere bedrijven in de buurt.
Bijv. op natuursafari in het Kuinderbos, dan stapt de boswachter in de bus en geeft een
rondleiding door het Kuinderbos.

D. De financiële positie van het bedrijf, in zoverre dat dit het toekennen van de
Ondernemingsprijs niet in de weg staat.
Gezonde financiële positie, doordat het meerder poten in het bedrijf heeft, fruitbedrijf en
winkel.

E. Duurzaam ondernemen (maatschappelijk verantwoord ondernemen).
De producten die in het assortiment van Fruitbedrijf Verhage zitten komen bewust van lokale
kwekers/bedrijven. Daarnaast komt het personeel uit de regio. Door de excursies die
gehouden worden, wordt geprobeerd om de consument dichter bij het product te brengen en
zo aan te zetten tot het meer eten van fruit en groenten.

F. Aangebracht door: Dorpsbelang Luttelgeest
G. Datum: 19-11-2014

