
Algemene Ledenvergadering Herenboeren De Groote Heide Coöperatie UA (HBGH) 

Donderdag 19 november 2020 – 20:00-22:00 uur. 

Locatie: Zoom-meeting 

Aanwezige leden: Via Zoom 81 leden HBGH 

Bestuur: Wytse de Jong, Hugo Greefhorst, Marcel Rosbergen, Marieke Evers, Hanneke Balk, Paul 

Gerits, Peter van Eck 

Boer: Jordy Smits, Bram Verhoeven 

1. Welkom, agenda en aanwezige leden 

Voorzitter Wytse de Jong heet alle aanwezigen van harte welkom en start de vergadering om 20:05 

uur.  

Secretaris Peter van Eck laat iedereen weten dat in totaal 81 leden in de Zoom-meeting zijn ingelogd.  

Wytse attendeert alle aanwezigen erop dat de vergadering wordt opgenomen en dat deze opname 

wordt gebruikt voor het maken van het verslag van deze vergadering en daarna wordt verwijderd. 

Opmerking secretaris, 29 november 2020, het bestand is verwijderd. 

Peter neemt de agenda door. Het verslag hanteert als basis de structuur van de agenda en de 

gepresenteerde PowerPoint-sheets, zie bijlage: 20201119 ALV.pdf. Het verslag van deze vergadering 

bestaat uit de geanonimiseerde beantwoorde vragen tijdens de vergadering. En bij agendapunt 3 uit 

de vastlegging van de uitkomst van de stemming over de vaststelling van de begroting. 

Tijd Punt Eigenaar 

20:05 1. Welkom, vaststellen agenda en aanwezige leden Wytse de Jong 

Peter van Eck 

20:10 2. Boerderij – terugblik en vooruitblik 

• Commissie plant en dier 

• Commissie aan de slag 

• Commissie logistiek 

• Vragen 

 

Marcel Rosbergen en Jordy 
Marieke Evers 
Paul Gerits 

20:50 3. Vastellen begroting 2021 

• Investerings- en kosten begroting  

• Vragen 

• Vaststellen begroting 

• Vaststellen maandelijkse bijdrage per mond 

Hugo Greefhorst 

21:25 4. Community – terugblik en vooruitblik 

• Communicatiecommissie 

• Commissie ledenwerving 

• Activiteitencommissie  

• Vragen 

 

Wytse de Jong 
Peter van Eck 
Hanneke Balk 

22:00 Afsluiting Wytse de Jong 

 



2. Boerderij  

Commissie plant en dier – Marcel Rosbergen en Jordy Smits 

Vraag Antwoord 

We zien dat er ook animo is voor kalkoen. Is het een idee 
om dit als alternatief van de kip te doen? Is qua smaak te 
vergelijken, en wellicht minder wet- en regelgeving en ook 
minder 'doorgefokt' voor de consumptie? 

Kalkoen, eenden of ander pluimvee als alternatief, neemt bestuur mee in 
de afwegingen voor 2022. Uitgezocht moet worden welke rechten er 
afgedragen moeten worden voor de verschillende soorten pluimvee. 
Daarnaast in overleg met de boeren bepalen wat de inspanning is voor het 
houden van deze dieren. Natuurlijk kijkt het bestuur ook naar de 
mogelijkheid van inkoop net als met de koeien in plaats van zelf te houden. 

Is het mogelijk om eenden in het programma op te nemen. Zie vorig antwoord 

Is het aantal hectares nu nog voldoende mee verder te 
gaan? Hoeveel hectare is het nu? 

Ja we hebben meer dan voldoende. Voor 2021 is het momenteel 13 ha. 

Komen er ook verschillende soorten appels? Gepland zijn ongeveer 10 verschillende soorten. 

Is er al een keuze gemaakt in rassen voor het fruit? Dat is onderdeel van het fruit-teeltplan. Voor appels zijn bijvoorbeeld 
oudere rassen gekozen, omdat deze later bloeien en minder last hebben 
van vorst. 

Welke invulling wordt er gegeven aan het bos? Momenteel niets. Afwachten wat de gemeente toelaat. Kan zelfs zijn dat 
HBGH het uiteindelijk niet gaat gebruiken. Idee voor een voedselbos wordt 
meegenomen. 

Waar bemoeit de gemeente zich overal mee? Kan daar een 
overzicht van komen? Hoe bestaat het dat de gemeente 
bepaalt of de paprika's ergens geplant mogen worden? 

De gemeente bepaalt wat er allemaal mag in het gebied waar zij 
zeggenschap over hebben. Zij hanteren daarvoor de gebruikelijke 
wetgeving en regels. Dus niet alles mag en kan. 

 
Daarnaast zijn er ook vele andere belanghebbenden die mee praten en 
inbreng hebben bij de gemeente, onder anderen de andere initiatiefnemers 
op het landgoed, omwonenden, boeren in de omgeving. 

Mogen er hekken worden geplaatst van de gemeente? Uit 
hun beleidsplan begreep ik dat alles een open karakter zou 
moeten hebben 

Voor het plaatsen van de hekken is toestemming gekregen van de 
gemeente. 



Vraag Antwoord 

Wordt er onder de leden ook nog een evaluatie gedaan tav 
hetgeen dit jaar is geteeld? Wat vonden ze top en waar 
willen ze meer of minder van? Als input voor het teelplan 
volgend jaar.  

Het bestuur en de boeren krijgen graag feedback van de leden. Dat kan 
altijd via de mail degrooteheide@herenboeren.nl. Het bestuur bespreekt 
het voorstel voor een evaluatie onder de leden van het afgelopen jaar. 

I.v.m. voedselveiligheid was er indertijd onzekerheid over 
de sla etc. Is dat inmiddels opgelost?  

Ja we kunnen volgend jaar weer sla telen! Door bodemverbeteringen en de 
pH hoog te houden kunnen we dit weer doen.  

Sla ook in de kas? Of kan die in 2021 op de akker? Sla in kas of op land bepaald de boer in zijn teelt plan. 

Hoe lang gaan de legkippen mee? Gemiddeld 14 maanden. (bij Herenboeren wat langer) 

Als legkippen uitgelegd zijn, worden ze dan als soepkip 
geslacht? 

Slacht kan maar op 3 plaatsen in NL dus vraag is nog te bekijken wat we er 
dan mee kunnen. Er wordt nu binnen Herenboeren Nederland gekeken of 
we afspraken kunnen maken met een mobiele slachterij. 

 

Commissie aan de slag – Marieke Evers 

Vraag Antwoord 

Zijn er voldoende vrijwilligers Er zijn al veel leden die het afgelopen jaar de handen uit de mouwen 
hebben gestoken. Dat gaat goed. De vraag om extra handen is er eigenlijk 
altijd. Kijk eens in het inzetrooster en meld je aan om mee te helpen op 
onze boerderij. Website: hbgh.inzetrooster.nl. 

 Natuurlijk hopen we op meer leden die meehelpen maar we gaan ook 
kijken naar de mogelijkheid voor bijv. Stagelopers, leerlingen en hulp op het 
land in combinatie met zorg. We hebben met z’n alle een hele mooie arena 
gecreëerd die leerzaam, rustgevend en inspirerend kan zijn voor anderen. 

 

  



Commissie logistiek – Paul Gerits 

Vraag Antwoord 

Wij hebben een opmerking over de verpakking van het 
vlees: die is niet vacuüm en als je die ontdooit merk je ook 
veel bloedlekkage - waarschijnlijk niet optimaal voor de 
smaak. Is het mogelijk om te kijken naar 
vacuümverpakkingen? 

Vacuüm verpakken is zeer tijd intensief. Als we dat gaan doen hebben we 5 
tot 6 keer de tijd nodig dan nu en meer vrijwilligers. Daarbij is nagevraagd 
hoe lang vlees zo bewaard kan worden en dat is min. 12 maanden. 

Is het mogelijk om ook grotere stukken vlees te verpakken 
in plaats van allemaal kleine stukjes dezelfde soort? 

De slager maakt er per soort vlees ca. 80 porties per heel rund. Dit omdat 
een rund gemiddeld 400kg is. Dat levert zo 80x5kg vleespakketten. 

Is het op de een of andere manier ook mogelijk om 
broodbeleg/vleeswaren van het rund en varken te maken 
vanuit de herenboeren?  

Het is te kostbaar en zeer arbeidsintensief, (verhoogd de contributie voor 
vleeseters aanzienlijk). 

De etiketten blijven helaas niet altijd even goed zitten is 
mijn ervaring wellicht zijn daar ook alternatieven voor? 

Als de huidige aangeschafte etiketten op zijn komen er betere. 

Er zijn gezamenlijke afhaalgroepen. Die zijn niet bekend bij 
jullie. Iemand uit de eerste groep haalt op voor 3 anderen 
uit de laatste groep. Dat zouden jullie dus vooraf moeten 
weten. Anders klopt de verdeling niet. 

Met pool ophalers houden we rekening bij uitgifte, (door aanpassingen 
tijdens de uitgifte). 

Komen er ook meer afhaaldagen? Voorlopig niet, omdat we dit op dit moment nog niet kunnen faciliteren. 
Medio volgend jaar gaan we het bekijken of het mogelijk is. Daarvoor zijn 
dan meer vrijwilligers nodig, ook voor de oogst. Ook is er dan discipline 
nodig in HB-stek bij opgave afhalen. 

Kan overtollig voedsel ook naar de voedselbank? Over het algemeen blijft er geen voedsel over na uitgifte. Afval gaat of naar 
de kippen of op de composthoop. De voedselproductie is in principe voor 
de leden van HBGH. Als er over is dan staat ons reglement toe dat dit 
bijvoorbeeld naar de voedselbank gaat. 

Wat wordt het idee van oogsten klein fruit? Zelf of met 
vrijwilligers? 

Dat is nu nog niet bepaald. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit, net als 
met de kruiden, door de leden zelf. De suggestie om zelfpluk te 
ondersteunen, door daar bakjes voor neer te zetten van de juiste 
portiegrootte wordt daarin meegenomen. 



Vraag Antwoord 

Kunnen niet opgehaalde vleespakketten van dit jaar ook 
volgend jaar nog afgehaald worden? 

In 2020 is rekening gehouden met 3 vleespakketten per volledige mond. Als 
je deze niet in 2020 afhaalt dan kan je deze ook nog in 2021 ophalen. Dit 
doorschuiven van afhalen is alleen voor 2020 naar 2021 mogelijk. Als je 
einde van het jaar vleespakketten niet ophaalt dan kan je die na 2021 dus 
niet meer het jaar daarop ophalen.  

 

3. Begroting en contributie 2021 

Vraag Antwoord 

Hoe lang moet er die afdracht aan de herenboeren NL 
gedaan worden? Is dat voor een eindige periode? Is              
€ 75.000 eenmalig … of jaarlijks? 

€75.000 is eenmalig en deze is betaald in 2020. Vanaf 2021 wordt het 
€20.000 per jaar. 

Krijg je voor die afdracht dan ook inspraak in HBNL? Ja. HBGH krijgen zeggenschap over wat er gebeurt bij HBNL met het geld 
dat wij betalen. Het doel is dat HBGH lid wordt van de coöperatie HBNL en 
op die manier als lid zeggenschap heeft. Nu is HBNL nog een stichting. Door 
bestuur van de stichting, samen met de voorzitters van de verschillende 
Herenboerderijen wordt bekeken hoe dit vorm te geven. 

Wordt er een begroting gemaakt voor volgend jaar?  Wat is 
het resultaat voor 2020? Heeft HB NL verantwoord in € 
waar onze bijdragen aan besteed is?  Kan dat verslag dan 
ook met ons gedeeld worden. 

De begroting voor investeringen en kosten van HBGH wordt jaarlijks 
gemaakt. In de algemene vergadering in het voorjaar wordt door het 
bestuur verantwoording afgelegd, inclusief een financieel verslag, over het 
afgelopen jaar. Deze opzet van begroten en verantwoording afleggen wordt 
ook voor HBNL ingericht, door het bestuur samen met de voorzitters van de 
verschillende boerderijen. Het delen van het verslag met de leden van alle 
boerderijen is onderwerp van dat gesprek. HBGH is voorstander van het 
delen van dit jaarverslag met alle leden. 

Kan er een korte toelichting worden gegeven op de 
projecten van HBNL? Wat houden die in?  
Doorontwikkeling STEK, worden dan ook de hoeveelheden 
per mond eerder duidelijk? 

Een voorbeeld van een project is de doorontwikkeling van STEK, zodat 
daarmee ook de community per Herenboerderij wordt ondersteund en dat 
er duidelijker aangegeven kan worden wat er afgehaald kan worden. Een 
ander voorbeeld van een project is het maken van een kennisbank voor de 
opstart van een boerderij, dit om te voorkomen dat elke boerderij het wiel 
zelf opnieuw uit moet vinden. 



Vraag Antwoord 

Waar dient de bedrijfsauto voor? Een bedrijfsauto is nodig om spullen op te halen of weg te brengen. Denk 
ook aan grote aanhanger met machines of plantgoed. We hebben geen 
“eigen” auto’s maar betalen vergoedingen voor gebruik privé voertuigen 
voor boerderij werk. 

Komt er te zijner tijd ook een ruimte met een grote tafel 
waar workshops gehouden kunnen worden? 

De inrichting van de schuur staat op de begroting. Ja het is een wens om 
ook een workshopruimte te hebben. Of HBGH dit zelf wil doen of in overleg 
met de andere initiatiefnemers, denk aan IVN, bespreekt het bestuur in 
2021. 

Ik zie verzekeringen staan bij HB NL en ook bij indirecte 
kosten. Kunnen die niet allemaal collectief bij HB NL? 

Wij moeten zelf de inventaris van onze boerderij verzekeren en ook de 
aansprakelijkheid, onder andere vrijwilligers en machines.  HBNL is onder 
andere voor arbeidsongeschiktheidsverzekering van de boeren en 
bestuurdersaansprakelijkheid.  
Tip van een van de leden dat de Gemeente mogelijk al een 
vrijwilligersverzekering heeft neemt het bestuur mee. 

Zelfde geldt ook voor opleiding en advieskosten? Opleiding en advieskosten hebben we ook lokaal. Onze boeren kunnen zo 
kennis en advies zelf inkopen 

Hoe is inkopen van vlees het toegaan naar een circulaire 
boerderij? 

In geval van HBGH wel. De koeien staan naast ons land en voldoen aan de 
uitgangspunten van HBNL. Daarbij hoeven wij nu geen voer te telen voor de 
koeien. (waarvoor ca. 8 ha. nodig is) 
Wel missen we begrazing en mest. We kunnen misschien in de toekomst 
zelf dieren nemen voor bemesting en begrazing of hierover afspraken 
maken met onze partner en mede initiatiefnemer(s) op de baronie. 

Wanneer kun je van pakket wisselen als je dit wil, van vega 
naar vlees of vice versa? 

Wisselen van vegetarisch naar vlees kan per 1/1 of 1/7. Het vergroten van 
het aantal monden kan op elk moment. Het verminderen van het aantal 
monden in overleg daar de jaarbegroting o.a. is gebaseerd op aantal 
deelnemende monden. 

Moeten we als coöperatie btw betalen? Ja HBGH is voedselproducent en is daarom Btw-plichtig. 

Is er ook een post overuren van de boeren opgenomen? Boeren krijgen een jaarloon. In de praktijk betekent dat in de zomer 
overuren draaien en het in de winter wat rustiger hebben. Het middelt dus 
al het ware uit. In geval van overuren wordt dit in overleg besproken. 



Vraag Antwoord 

Is dat lidmaatschap aan HBNL nieuw? In 2021 gaat elk lid een bijdrage betalen voor HBNL van €109 per jaar, 
inclusief BTW. Voor elke 1e mond, komt er daardoor een bijdrage aan HBNL 
van € 9,08 voor die eerste mond per maand erbij. 

Wordt het lidmaatschap voor de HBNL alleen voor de eerste 
mond opgelegd vanuit HBNL of is dat onze eigen keuze? 
Kunnen we niet de lasten verdelen over de monden. Dit lijkt 
eerlijker dan op het voorstel aangegeven? 

Voor 2021 is met HBNL voor elk lidmaatschap een bijdrage van €109, 
inclusief BTW, per lidmaatschap per jaar afgesproken. Deze bijdrage is 
onafhankelijk van het aantal monden dat is gekoppeld aan het 
lidmaatschap. 

Wat wordt nu de contributie voor veggie en complete 
monden? 

2021 overzicht vegetarische mond: 1 mond €44,72, 2 monden €80,36, 3 
monden €116, 4 monden €151,64, 5 monden €187,28. 

Klopt het dat de contributie dit jaar hoger is dan vorig jaar? 
Hoe komt dit? Wat wordt de contributie? Klopt het dat de 
vegetarische contributie met 14% stijgt en de compleet met 
4 %?  

2020 contributie vegetarisch is € 34,98, contributie compleet is € 52,18 per 
mond. 
2021 contributie voor vegetarisch gaat per mond € 0,66 omhoog naar € 
35,64.  
Voor het complete pakket gaat het vegetarische deel ook met € 0,66 
omhoog. Omdat in 2021 niet 20 kg maar 15 kg vlees per mond wordt 
geleverd, gaan de kosten per mond met € 2,94 omlaag. Contributie per 
complete mond wordt zo € 49,90 per maand. Een procentuele vergelijking 
loopt mank. Elke mond gaat evenveel meer betalen voor het vegetarische 
pakket. Het vleespakket wordt kleiner en daardoor goedkoper. 

 2021 overzicht complete mond: 1 mond €58,98, 2 monden €94,62, 3 
monden €144,52, 4 monden €194,42, 5 monden €244,32. 

Heeft dit lidmaatschap, 1ste mond, verder nog voordelen? Het lidmaatschap geeft volledig stemrecht in onze coöperatie. 

Waarom verdelen we de contributie niet over de monden 
i.p.v. de certificaten? Ik vind de belasting voor mij als 1 
mond onevenredig zwaar 

HBGH gaat met HBNL in overleg over 2022 over de bijdrage van de één 
persoonshuishouden, met een half lidmaatschap. Mogelijk dat voor deze 
groep een lager lidmaatschap vastgesteld kan worden dan voor een 
meerpersoonshuishouden die een heel lidmaatschap hebben. Het is 
overigens de verwachting van HBGH dat de bijdrage aan HBNL kan afnemen 
op het moment dat nog meer Herenboerderijen bijdragen. 

 

  



Vaststellen investeringsbegroting en contributie 2021 

De investeringsbegroting voor 2021 is met 69 stemmen voor en 2 onthoudingen aangenomen. 

De contributie voor 2021 is met 68 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 onthoudingen aangenomen. 

Het bestuur bedankt alle leden voor deze positieve bevestiging van de plannen voor 2021. Verder nodigt het bestuur de leden die zich hebben onthouden van 

stemming en tegen hebben gestemd om in gesprek te gaan. Op deze manier krijgt het bestuur inzicht in de bezwaren en argumentatie en kan hier bij plannen voor 

volgende jaren op worden ingegaan. Dit kan door ons aan te spreken op de boerderij of per mail op degrooteheide@herenboeren.nl. 

4. Community  

Communicatiecommissie – Wytse de Jong 

Vraag Antwoord 

Qua community-gevoel misschien idee om een FB-pagina 
o.i.d. te maken waarin iedereen, ook leden iets kunnen 
posten 

Dit is een van de onderdelen waarin Herenboeren Nederland de STEK-
applicatie die HBGH gebruikt wil door ontwikkelen. 

Is er al een promo filmpje op YouTube van onze 
Herenboerderij? 

Op Vimeo. Als je zoekt op Herenboeren De Groote Heide vind je filmpjes. 
Ook een heel mooie representatie van onze boerderij is te vinden op 
https://guusjevanhout.wixsite.com/herenboerderij . 
https://vimeo.com/478823373 het filmpje van het zuurkool maken. 

Interne communicatie super goed. En Heeze/Leende ook. Ik 
mis nog wat communicatie in de media rondom de locatie 
gemeente Cranendonck. Bijvoorbeeld in het HAC-blad. Daar 
zit echt potentie in.  

Dit neemt de communicatiecommissie mee in haar plannen voor 2021. 

Recepten zou ik wel fijn vinden, vooral voor die 'vergeten' 
of onbekende groente. En/of hoe die lekker te 
wekken/bewaren voor langere tijd.  

We gaan de website verbeteren om kennis en kunde te delen over voedsel 
bewaren. Je kan beginnen bij weckenonline.eu. Tip voor wie alle groentes 
wil bereiden, De Groentebijbel van Mari Maris. 

Is het mogelijk om een receptenpagina te maken, waar 
iedereen recepten op kan delen? 

Die pagina is er al. Kijk maar eens op 
degrooteheide.herenboeren.nl/recepten 
Daar kun je zelf ook recepten inzenden. Het is wel de bedoeling dat die 
recepten ingaan op de opbrengst van onze boerderij. 

 

mailto:degrooteheide@herenboeren.nl


Commissie ledenwerving – Peter van Eck 

Vraag Antwoord 

Hoeveel leden en hoeveel monden zijn er nu inmiddels? 175 leden en 395 monden, waarvan 4 proefleden. 

 

Activiteitencommissie – Hanneke Balk 

Vraag Antwoord 

Waar mogen ideeën voor activiteiten heen? Ik heb nog een 
leuk idee :-) 

Ideeën kan je altijd versturen per mail naar 
degrooteheide@herenboeren.nl. 

 

Afsluiting  

Rondvraag 

Vraag Antwoord 

Is er iets te vertellen over de (verbetering van) verzorging 
van de kippen? 

De kippen zijn als gevolg van de vogelgriep in Nederland verplicht opgehokt. 
In overleg met HBNL heeft HBGH besloten om ook onze kippen binnen te 
houden. De kippen krijgen binnen ook voedsel om te pikken om zo het 
natuurlijke gedrag zoveel mogelijk ook binnen mogelijk te maken. 
Daarnaast wordt de ventilatie en temperatuur in de gaten gehouden en 
wanneer nodig bijgesteld. 

Is het een idee om collectief in te kopen? Bijvoorbeeld 
vacuümeermachine en materialen of zuurkoolpotten etc.? 

Op dit moment wordt alleen rundvlees door onze coöperatie HBGH 
ingekocht. Overige collectieve inkoop is nu niet gepland. 

Is er iets te zeggen over de andere deelnemers op de 
Baronie? 

De gemeente is in gesprek met de initiatiefnemers. Er is wat tegenslag 
geweest bij de aangestelde programmamanager. Dit heeft tot vertraging 
geleid. De eerste stap is invullen en aanpassen van het bestemmingsplan. 
Enkele initiatiefnemers zijn afgehaakt, bijvoorbeeld hotel in het oude 
gemeentehuis en camperplaats. De gemeente is in gesprek met andere die 
deze plaatsen in willen nemen. 



Vraag Antwoord 

Wat wordt de komende weken nog geoogst? De komende weken wordt nog wekelijks uitgeleverd. De verwachting is dat 
over een aantal weken dit naar 1 keer per 2 weken wordt verlaagd. 
Wanneer dit gebeurt wordt dat natuurlijk gecommuniceerd. Wat er elke 
week gehaald kan worden staat net als nu in STEK. 

Wat kunnen we met het orgaanvlees doen? Enkele stuks orgaanvlees liggen in de vriezer. Bedoeling was het te 
gebruiken bij opening of evt. verloten dit is niet doorgegaan door corona. 
Het bestuur zoekt naar een oplossing. De afgelopen keren is het 
orgaanvlees en tong verdeeld onder de vrijwilligers die helpen bij het 
samenstellen van de pakketten. 

 

Om 22.00 uur bedankt Wytse alle aanwezigen en sluit deze algemene ledenvergadering. 


