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“Nalatenskap” is ŉ kragtige woord 
en strewe. Soos u, het ons meer as 
gewoonlik aan nalatenskap en die 
visie van die groter prentjie gedink en 
gewonder waarop ons klein treetjies 
vandag eintlik neerkom. Sulke denke 
is te verstane in ‘n tyd wat só ’n 
omwenteling vir ons almal só 
meegebring het.

Ons is almal vertroud met die begrip 
van ŉ nalatenskap – iets waardevols 
wat nagelaat is deur of ontvang is van 
iemand wat voor ons daar was.

’n Nalatenskap kan ook as ŉ geskenk 
gedefinieer word. Tradisioneel kan dit 
beskou word as ’n geldelike 
vergoeding, maar by Overberg Agri 
dink ons aan die opbou van ŉ 
nalatenskap in ’n baie wyer sin. 

Ons wil hê dat ons Groep se 
100-jaarnalatenskap ook u 
nalatenskap word.

“Our deep respect for the land and its 
harvest is the legacy of generations of 
farmers who put food on our tables, 
preserved our landscape, and inspired us 
with a powerful work ethic.” 
James H. Douglas, Jr.
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Beste Overberg Agri kliënte

Ná oorlegpleging tussen Overberg Agri se Direksie en 
bestuurspan het ons besluit om ons huidige jaarlikse 
winsbonusskema te verander na ’n Aandele 
lojaliteitsprogram, wat ons in staat sal stel om aan 
ons getroue produsente ’n groter aandeel in ons 
onderneming te gee.
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Hierdie nuwe inisiatief sal behels dat Overberg Agri die fondse wat 
voorheen aan die winsbonus toegeken is, aan ’n  Aandele 
lojaliteitsprogram toeken. 

Slegs bona fide boere sal kwalifiseer en wel deur met die volgende 
onderafdelings besigheid te doen: 

• Finansiering
• Graanopberging
• Graanverhandeling
• Meganisasie Heelgoedere
• Meganisasie Werkswinkels, Onderdele en Ingenieurs
• Handelstakke met aankope van saad, veevoere en veeartseny.

Overberg Agri gaan elke finansiële jaar Acorn Agri & Food aandele in 
die ope mark aankoop en eienaarskap oordra aan kliënte wat 
daarvoor kwalifiseer.

Terwyl ’n bedrag geld dus nie aan kwalifiserende kliënte uitgekeer sal word 
soos in die verlede nie, is die waarde wat hierdie Aandeelaankoopprogram 
bied baie groter en in ooreenstemming met ons maatskappymissie: Ons wil 
’n onderneming opbou wat daaraan toegewy is om meer te doen as om 
bloot ’n produk of diens aan ’n kliënt te verkoop. 

Soos u reeds weet, is die huidige winsbonus gebaseer op ’n kliënt se 
besteding by Overberg Agri in die loop van ’n finansiële jaar en word ’n 
monetêre beloning op geselekteerde aankope toegepas wat in die 
daaropvolgende finansiële jaar uitbetaal word mits sekere winsdoelwitte 
behaal is.

Terwyl hierdie inisiatief in die verlede goeie ontvangs gekry het, het ons na 
u kommentaar in hierdie opsig geluister en ’n manier gekry om hierdie 
skema te herbeplan op ’n wyse wat meer waarde toevoeg tot ons 
kwalifiserende, getroue kliënte.
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Dankie vir u voortgesette ondersteuning. Ons kliënte bly die hartklop van 
ons besigheid. Ons is daar vir mekaar. Ons onderneming sou nie wees wat 
dit is of waar ons dit in die toekoms graag wil laat wees, sonder u 
ondersteuning nie.

Groete
Francois Joubert
Besturende Direkteur van Overberg Agri

Ons wil waarde tot ons kliënte toevoeg op so ’n wyse 
dat hulle voordeel trek namate ons maatskappy 
groei – om daardeur te verseker dat ons nie slegs die 
uitsoeklandbousakevennoot vir ons kliënte sal wees 
nie, maar ook vir hulle kinders se kinders. Dit is ’n  
nalatenskap en ‘n belegging wat u kan vertrou. 


