
Herenboeren De Groote Heide

Algemene ledenvergadering

Donderdag 27 mei

20:00 – 22:00 uur



Welkom

• Super oogst in start jaar

• Community building

• Afsluiting van 2020

• Op tijd vlees ophalen



Tijd Punt Eigenaar

19:50

20:00

Inloop en inventarisatie vragen

Welkom

Peter van Eck

Wytse de Jong

20:05 Vaststellen agenda en aanwezige stemgerechtigde leden Peter van Eck

20:10 Boerderij – terugblik en vooruitblik

▪ Commissie plant en dier

▪ Commissie aan de slag / besluit aanstellen veiligheidscoördinator

▪ Commissie distributie

▪ Vragen

Marcel Rosbergen

Marieke Evers

Paul Gerits

20:50 Realisatie 

▪ Toelichting op jaarrekening 2020

▪ Toelichting door kascontrolecommissie

▪ Vragen

▪ Goedkeuring jaarrekening 2020?

▪ Decharge bestuur?

Bijlage: jaarrekening 2020

Hugo Greefhorst

21:20 Bestuur

▪ Voorzitter, penningmeester, secretaris en leden

Wytse de Jong

21:30 Community – terugblik en vooruitblik

▪ Ontwikkeling Baronie

▪ Commissie ledenwerving

▪ Activiteitencommissie 

▪ Vragen

Wytse de Jong

Peter van Eck

Hanneke Balk

22:00 Afsluiting Wytse de Jong

Agenda



Plant & Dier

• Ontwerp aanpassingen

• Teeltplan

• Vlees enquête

• Kippen



Ontwerp aanpassingen

• Boomgaard verplaatst en aangelegd
• Diverse soorten appels en peren

• Afgewisseld met olijfwilgen en duindoornen

• Kleinfruit is geplant rondom groente percelen
• Frambozen, Bramen, Zwarte/rode bessen, honingbessen,etc.

• Kiwibessen langs het hek

• Start gemaakt met kruidentuin

• Bos voor varkens is vervallen

• Plaats van hoogstamboomgaard nog onzeker
• Meer info later bij ontwikkeling Baronie



Teeltplan 2021

• Teeltplan is gereed
• Vereenvoudigd tov vorig jaar

• Aanplant is gestart
• In eerste teelt zitten 50 soorten groente

• Eerste oogst is alweer van het land!



Vlees enquête

• Vragenlijst ingevuld door 40 leden

• Meeste leden positief over het vlees!

• Oordeel rundvlees: 4,1 van 5

• Oordeel varkensvlees: 3,9 van 5

• Algemene tips:
• Samenstelling van de pakketten kan anders/beter (12x)

• Verpakking en/of labeling kan beter (12x) 

• Extra oproep: haal je vleespakket op, er ligt genoeg!



Kippen

• Kipcaravan
• Gebreken zijn verholpen door leverancier

• Ophokplicht vanwege Vogelgriep verlengd

• Nieuwe kippen aankopen
• Ras nog bepalen

• Wie wil helpen met verzorgen van de kippen?



Aan de slag



Aan de slag

• Weer veel werk verzet! 

Nu ook aan de slag op maandag- & woensdagavond

• Oogst

Wekelijks oogsten op vrijdag- & zaterdagochtend

• Inzetrooster vernieuwd
Alle nieuwe leden automatisch toegevoegd

• Nieuwe commissie Techniek
Onder leiding van: Henk Hirs

• Veiligheid
Zorgplicht bestuur HB GH

Veiligheidscoördinator & werkgroep



Veel dank weer aan alle vaste vrijwilligers!

Nu ook aan de slag op maandag- & woensdagavond om 19.00  
Check het inzetrooster!

In weer en wind!



Oogsten

• Verdeling werkzaamheden

• Verdeeld over vrijdag- en zaterdagochtend

• Gekoeld en dagvers

• Vrijdagochtend 09.00 -12.00  

samen met boer Bram en boer Mick

• Zaterdagochtend 08.00 - 10.30 

samen met ‘chef oogst’: Wytse, Wilbert, Martin of Marieke



Inzetrooster vernieuwd

• Aan de slag: help de boer
• Veelal dinsdag en donderdag 09.00 – 16.00 (of een dagdeel)

• Oogst op vrijdag 09.00 – 12.00

• Oogst op zaterdag 08.00 – 10.30

• Maandag- en woensdagavond 19.00 – 20.30

• Op oproepbasis
• Na een bericht van de boer in de groepsapp ‘Help de boer’ 

of via oproep inzetrooster per e-mail.

• Als bijdrage aan een specifieke klus



Nieuwe commissie Techniek & Veiligheid

Ondersteuning van de boeren in hun werkzaamheden

• Diverse projecten (groot en klein)
• Verbouwing van de schuur (van PvE tot realisatie)

• Het onderhoud van alle mechanisatie

• Bouw en onderhoud van de koelcel

• Een automatische coloradokever-veger

• Houten poorten voor in de omheining

• Open veldschuur realiseren

• Veilig organiseren van ieders werk op de boerderij

Help je mee? Laat het weten aan Henk Hirs via degrooteheide@herenboeren.nl. 
• Deel je expertise via deze link of kijk in het ledenbericht van 7 april jl.

mailto:degrooteheide@herenboeren.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyog49ctQxAubZgMfZkRyvYTC_rt1MYSDj-oIa_-7I_CTlmg/viewform


Veiligheid

• Zorgplicht bestuur
• Als professioneel bedrijf is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing

• Veiligheid boeren, stagiaires, loonwerkers, vrijwilligers en bezoekers
• Veilig gedrag, veilige omgeving, veilig gebruik van materialen en machines 

• Samenwerking met HB NL en andere herenboerderijen 
• In wording: Handboek Veiligheid en samenhangend reglement 

• Werkgroep Veiligheid HB DE Groote Heide
• Ontzorgen boer, stellen prioriteiten en bijbehorende acties

• Vaststellen Veiligheidscoördinator 

• Oproep: Ben je BHV-er en mogen we van jouw vaardigheden gebruik maken?    
Laat het weten via degrooteheide@herenboeren.nl

mailto:degrooteheide@herenboeren.nl


Aanstellen veiligheidscoördinator

> Marieke Evers



Distributie

• Vrijwilligers

• 1 jaar operationeel

• Werkzaamheden



Dank aan de vrijwilligers

Cedric van Velthoven

Brunold Bergmans

Monique Vertogen

Hester Wildenberg

Mary van de Vorst 

Linda Voogt Nicolette Rozeboom

Erik Peters

Eveline Eck 

Maartje van Gestel

Curie Hoffard

Annemarie Wouters

Sjir Roushop

Gerry van Lent 

Koen Mathijssen (en kinderen) 

Anneke van der Pasch

Trudi Zegveld

Bert Vahl

Bart Pardoel

Annerose Büchel van Steenbergen

Jessie Daudey

Jacqueline Vahl

Marjo Vorspaget

Nanda Voskuilen

Cicely Goosens

Klaartje Schouten

Frederique van Büchel van Steenbergen

Mary Kluitmans

Paul Gerits

Cicely Goossens

Angelia Peters



Overzicht na 1 jaar operationeel (1)

▪ Doorlopende activiteiten sinds maart 2020:

▪ Wekelijks (of 2 wekelijks) met de boer afstemmen wat er aan oogst 

beschikbaar is en gezamenlijk berekenen van de verdeling(en);

▪ Bijhouden STEK uitgifte vleespakketten en Excel administratie 

gekoppeld aan ledenadministratie en STEK

▪ Uitwisselen van ervaringen met andere boerderijen (commissie HBNL 

distributie);

▪ In overleg met HBNL verbeteren van STEK – nieuwe STEK word HAPP;

▪ Verbeteren uitgifte, input van leden, ervaringen andere HB, input van 

boeren en bestuur;

▪ Actief werven van leden die af en toe (1x per maand) mee willen 

helpen in de uitgifte of vlees verpakken;



Overzicht na 1 jaar operationeel (2)
▪ Verpakken vlees in pakketten, ophalen bij slachter, vervoer naar vriezer en 

administreren:

▪ Verpakt – 8 runderen, 649 pakketten, 11 varkens, 176 pakketten; 

▪ Uitgegeven – 544 (Rund) en 117 (varken);

▪ Bijhouden administratie uitgifte vleespakketten;

▪ Wekelijks of 2 wekelijks opzetten van de marktkramen en uitrekenen 

verdeling oogst:

▪ Afstemmen met boer wat beschikbaar is, wat er aan oogst is, wat er uit opslag 

uitgegeven kan worden.

▪ Zeker stellen dat alle 4 de groepen evenredig aandeel groente krijgen, wat niet 

altijd betekent dat iedereen exact hetzelfde krijgt;

▪ Bij onvoldoende hoeveelheid voor alle leden bepalen en compenseren van uitgifte 

zodat ieder lid over alle uitgifte weken ”even veel” krijgt (b.v. verdeling 1-3-5 en 

2-4-6 monden, of 1-2, 3-4 en 5+ monden en correcties hiervoor);

▪ Uitdaging blijft dat de natuur niet altijd onze planning volgt voor de wekelijkse 

uitgifte waardoor vaak bij uitgifte nog aanpassingen gemaakt dienen te worden.



Werkzaamheden
▪ Diensten vrijwilligers 2020 tot heden:

▪ 56 oogst uitgifte momenten:

▪ 29 vrijwilligers;

▪ 310 diensten;

▪ 1146 uur werk;

▪ Toppers: Brunold Bermans, Hester Wildenberg, Monique Vertogen, 

Erik Peters, Mary v.d Vorst.

▪ 10 vlees verpakken momenten;

▪ 22 vrijwilligers;

▪ 64 diensten;

▪ 265 uur werk;

▪ Toppers: Sjir Rouschop, Gerry van Lent, Gurie Hoffard.

▪ Totaal in 1e jaar operationeel;

▪ 374 diensten;

▪ 1411 uur werk;



Realisatie
Jaarrekening 2020



Eindstanden per 31-12-2020

• 173 leden met 399 monden

• 114 monden vegetarisch (28,6%)

• Ledencertificaten € 316.000

• Eindstand bank € 104.596

• Voorraad groente € 12.008,78 (50% vegetarisch januari en februari)

• Voorraad vlees € 5.447,68 (128 pakketten)

• Tegoed vlees € 14.981,12 (352 pakketten)



Investeringen

Samenvatting investeringen
investering

37.290

12.340

17.008

20.359

29.538

0

20.352

136.887

Per categorie begroot

Dierenverblijven 48.000

Bodem 15.120

Installaties/machines 20.000

Watervoorziening 22.500

Roerende zaken 30.000

Instapfee Herenboeren 37.500

Wagenpark 0

Onvoorzien 20.500

75% Arbeidskosten aanloopfase 2020 45.000

238.620

uitgegeven

37.290

12.340

17.008

20.359

29.538

75.000

20.352

0

211.887



totaal 
budget 

t/m dec afwijking 

Opbrengsten Totaal 141.959 148.245 -6.286

Directe kosten Boerderij ex vlees 34.630 65.610 -10.414

Directe kosten vlees 20.566

Pacht  10.632 8.490 2.142

Totaal directe kosten Boerderij 65.828 74.100 -8.272

bruto bijdrage 76.131 74.145 1.986

bruto bijdrage % 53,6% 50,0%

Bruto Salarissen 55.268 9.375 45.893

sociale verzekeringen 0 3.125 -3.125

inhuur derden 0 1.875 -1.875

overige kosten personeel 1.858 1.463 395

Afschrijvingen 11.537 15.812 -4.275

OH machines/ Trekker / Auto's 2.877 10.870 -7.993

Huisvestingskosten overig 371 4.808 -4.437

Verzekeringen 1.500 375 1.125

Fee 75.000 11.250 63.750

Algemene kosten en onvoorzien 2.513 8.943 -6.430

Directe kosten Boerderij 150.924 67.896 83.028

Wervingskosten / verkoopkosten 1.734 1.500 234

Bankkosten 302 750 -448

Advieskosten 608 3.250 -2.642

Ledenbijeenkomsten 0 750 -750

Kosten Coöperatie 2.644 6.250 -3.606

kosten totaal 153.569 74.146 79.422

operationeel resultaat -77.437 -1 -77.436

Exploitatie



Kascontrole Herenboeren De Groote Heide 6-05-2021

• Aanwezig: Hugo Greefhorst (penningmeester), Anton Evers (lid), Sjir Rouschop (lid)

• De penningmeester heeft de kascontrole commissie voorzien van alle gevraagde overzichten

• en de commissieleden toegang gegeven tot de financiële administratie. Wij hebben alle stukken 
kritisch beoordeeld en een aantal controles uitgevoerd. De vragen die we naar aanleiding hiervan 
hebben gesteld zijn door de penningmeester volledig en naar tevredenheid beantwoord. Verder 
heeft de kascontrole commissie de penningmeester nog enkele verbeterpunten aangereikt. Onze 
conclusie is dat de boekhouding sluitend is en een correcte weergave van de werkelijke gang van 
zaken.

Advies: 

• De jaarrekening 2020 vast te stellen

• Het bestuur decharge te verlenen voor gevoerde financiële beleid

Namens de kascontrole commissie, Anton Evers en Sjir Rouschop



Vragen?



Poll 1: Goedkeuring jaarrekening 2020?

Poll 2: Decharge bestuur?



Bestuur



Bestuur

Naam Functie Herkiezing

Wytse de Jong Voorzitter 2022

Hugo Greefhorst Penningmeester 2022

Peter van Eck Secretaris 2021 (vervroegd)

Marieke Evers 2023

Marcel Rosbergen 2023

Paul Gerits 2023

Hanneke Balk 2023

Vacancy 2021 (vervroegd)



Henk Hirs

▪Jaargang 1954. Geboren en getogen in de 

Randstad (Amsterdam, Haarlem, Rotterdam). 

Daarna 30 jaar als journalist/correspondent 

in het buitenland  (Oost-Europa, Zuidelijk 

Afrika).

▪Twee jaar geleden teruggekeerd naar 

Nederland en neergestreken in Eindhoven. 

Herenboer sinds mei 2020: voor de andere 

landbouw én het samen iets opbouwen.

▪ Ik werk graag op het land maar ook aan 

allerlei technische klusjes. Wat is er nou 

mooier dan met zijn allen een oude stal om 

te toveren tot een praktisch, moderne en 

ecologisch verantwoorde boerderij.



Aanstellen Henk Hirs als Bestuurslid



Martin Daudey

▪Man van Jessie, vader van 4 puber dochters. 

Passie voor planning, hockey en (sinds 1 ½ jaar) 

boeren. Een halve eeuw oud en woont in 

Maarheeze. 

▪Werkzaam als adviseur verbetering van 

planning en forecasting processen. Sinds maart

vorig jaar herenboer en daarbij in een jaar

meer geleerd over het boerenbedrijf dan in de 

hele periode daarvoor. Geweldig om onderdeel

te mogen zijn van een verantwoorde en 

duurzame boerderij in opbouw.  

▪Wissel graag het werken achter een

beeldscherm af met werken op en aan het land 

en wandelen in de Baronie van Cranendonck.



Aanstellen Martin Daudey als Bestuurslid



Ontwikkeling Baronie

1. Akkerbouw/bodemverbetering

2. Akkerbouw

3. Fijne Teelt en kleinfruit

4. Kruidentuin

5. Laagstam Boomgaard

6. Horeca

7. Schuur

8. IVN

9. AVN Boomgaard

10. Runderen Van Lievenogen

11. ‘Open’ landbouwgrond

1

2

5

3

5

4

6

7 89

10

11



Ledenwerving

• Aanpak

• Ledenaantallen
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Uitgewerkt

Formulierenja Inschrijving rondleiding op website

ja Inschrijfformulier proeflidmaatschap

ja Inschrijfformulier lidmaatschap

Mail ja Bevestiging rondleiding

nee Herinnering rondleiding

?? Bevestiging proeflidmaatschap

?? Bevestiging lidmaatschap

Boerderij ja Rondleiding

nee Ontvangst 1e keer proeflid

nee Ontvangst 1e keer lid

Bellen nee Belscript nabellen bij niet afsluiten (uiterlijk 3 dagen na rondleiding)

nee Belscript bellen aflopen proeflidmaatschap (uiterlijk 1 week voor einddatum proeflidmaatschap)



Ledenaantallen

31 december 2020

27 mei 2021

Lid

Doel 2021

Proeflid

Lid

Proeflid

Lid

399 monden

399 monden

500 monden

230



Activiteiten

• Aanleg fruitboomgaard

• Schoolproject

• Toekomstige activiteiten



Aanleg fruitboomgaard

Aanleg fruitboomgaard

https://drive.google.com/file/d/1drKSnHWjC1uKwlYDIFwGw9JzdnAyPF7d/view

https://drive.google.com/file/d/1drKSnHWjC1uKwlYDIFwGw9JzdnAyPF7d/view


Schoolproject



Toekomstige activiteiten

▪1 x per maand een demonstratie/workshop op 

zaterdagochtend tijdens het afhalen van de 

producten, waarbij een product wat in die 

maand ruim uitgegeven wordt de hoofdrol 

heeft. 

▪ Indien de Coronaregels het toestaan medio juli 

de eerste communiteit-activiteit. We denken 

daarbij aan een picknick bij de boerderij. 

▪Meedenken bij de verhuisplannen, zodat in de 

nieuwe situatie ook de communitie-activiteiten in 

de nieuwe opzet meegenomen worden. 



De Groote Heide
Tijd Punt Eigenaar

19:50

20:00

Inloop en inventarisatie vragen

Welkom

Peter van Eck

Wytse de Jong

20:05 Vaststellen agenda en aanwezige stemgerechtigde leden Peter van Eck

20:10 Boerderij – terugblik en vooruitblik

▪ Commissie plant en dier

▪ Commissie aan de slag / besluit aanstellen veiligheidscoördinator

▪ Commissie distributie

▪ Vragen

Marcel Rosbergen

Marieke Evers

Paul Gerits

20:50 Realisatie 

▪ Toelichting op jaarrekening 2020

▪ Toelichting door kascontrolecommissie

▪ Vragen

▪ Goedkeuring jaarrekening 2020?

▪ Decharge bestuur?

Bijlage: jaarverslag 2020

Hugo Greefhorst

21:20 Bestuur

▪ Voorzitter, penningmeester, secretaris en leden

Wytse de Jong

21:30 Community – terugblik en vooruitblik

▪ Ontwikkeling Baronie

▪ Communicatiecommissie

▪ Commissie ledenwerving

▪ Activiteitencommissie 

▪ Vragen

Wytse de Jong

Peter van Eck

Hanneke Balk

22:00 Afsluiting Wytse de Jong

!! Dank voor uw aandacht, tot ziens op de boerderij !!


