Algemene Ledenvergadering Herenboeren De Groote Heide Coöperatie UA (HBGH)
Donderdag 27 mei 2021 – 20:00-22:00 uur.
Locatie: Zoom-meeting
Aanwezige leden: Via Zoom 95 leden HBGH
Bestuur: Wytse de Jong, Hugo Greefhorst, Marcel Rosbergen, Marieke Evers, Hanneke Balk, Paul
Gerits, Peter van Eck
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 95 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 aan de alle leden ter
beschikking wordt gesteld om deze nogmaals te bekijken en te beluisteren.
Peter neemt de agenda door. Het verslag hanteert als basis de structuur van de agenda en de
gepresenteerde PowerPoint-sheets, zie bijlage: 20270527 ALV.pdf. Het verslag van deze vergadering
bestaat uit de geanonimiseerde beantwoorde vragen tijdens de vergadering. En bij agendapunten 2,
3 en 4 uit de vastlegging van de uitkomst van de stemmingen.
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
•
•
•
•

20:50

Hugo Greefhorst
Anton Evers

Wytse de Jong

Introductie/goedkeuring Henk Hirs
Introductie/goedkeuring Martin Daudey

5. Community – terugblik en vooruitblik
•
•
•
•

22:00

Toelichting op de jaarrekening 2020
Toelichting door kascontrolecommissie
Vragen
Goedkeuring jaarrekening 2020
Decharge bestuur 2020

4. Bestuur
•
•

21:25

Marcel Rosbergen en Jordy
Marieke Evers
Paul Gerits

3. Realisatie
•
•
•
•
•

21:25

Commissie plant en dier
Commissie aan de slag/veiligheidscoördinator
Commissie distributie
Vragen

Ontwikkeling Baronie
Commissie ledenwerving
Activiteitencommissie
Vragen

6. Afsluiting

Wytse de Jong
Peter van Eck
Hanneke Balk

Wytse de Jong

2. Boerderij
Commissie plant en dier – Marcel Rosbergen
Vraag
Wat zijn de plannen met de kippen?

Antwoord
Bestuur, boer is in overleg met Herenboeren Nederland over een geschikt kippenras. Verder wordt
gekeken hoe om te gaan met de ophokplicht. Bedoeling is om dit jaar weer kippen te gaan houden.

Krijgen we verschillende soorten kippen voor de
biodiversiteit?
Hoe gaan we om met toekomstige ophokplicht?

Waarschijnlijk niet, maar de keuze voor het kippenras is nog te bepalen.

Waar zou de kippencaravan komen straks?
Waar komt de tunnelkas?
Krijgen we nog varkens en zo ja waar?

Komen er ook bijenkasten, denk aan de Immenhof?

Het lijkt een terugkerend fenomeen te worden. Er wordt mogelijk een kippenras gekozen dat naast
dat zij voldoende eieren leggen ook geslacht kan worden en dan een voldoende vleeskwaliteit levert.
Daarnaast wordt bekeken of een overkapping mogelijk is. Met de kennis van nu is een soort
afgesloten ren niet voldoende om aan de eisen van de ophokplicht te voldoen.
In de nu aangelegde laagstamboomgaard is ruimte voor de kipcaravan.
Plaats voor tunnelkas wordt nog gezocht. Ook moet hier een vergunning voor worden aangevraagd.
In principe komen er varkens op de boerderij. Daar is een vergunning voor nodig. Ook is er nu nog
geen grond voor (bosperceel is komen te vervallen). Nu wordt gedacht een het houden van varkens
in de nog aan te leggen hoogstamboomgaard. De plaats hiervoor moet nog bepaald worden.

Dat is voor nu niet gepland. Goed om te weten dat er op het landgoed de Baronie al bijenkasten
staan en er ook een bijenhotel is. Weet dat bijeen in een straal van 3 kilometer hun bloemen
bezoeken. Zij komen dus al in de kruidentuin.
Hoe zit het nu met gif in de grond en groentes
Er zit geen gif in onze groentes. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. De vraag komt
waarschijnlijk voort uit de licht verhoogde waarden cadmium in zuidoost Brabant en dus ook op de
Baronie. We hebben hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en hebben hierover contact met de
Universiteit Wageningen. Op de website staat meer informatie en komende maanden zullen we
iedereen een update sturen.
De ervaring die ik heb met tomaten is dat het in de aanloop Dit is inderdaad een aandachtpunt. Het afdekken van tomaten in een tunnelkas is een optie om dit
super lijkt, maar zodra het in de (na)zomer gaat regenen,
probleem te voorkomen. Ook wordt gekeken naar tomatenrassen die beter tegen de regen kunnen.
snel de tomaten ziek worden. Kunnen de tomaten afgedekt
worden tegen regen uit voorzorg, of is hier in het soort
rekening mee gehouden?
Hoe heet de app die gebruikt wordt voor vastleggen en
Tend smart farm app
opvolgen van het teeltplan?

Vraag
Hoe kijken de boer/boeren zelf terug op afgelopen jaar?

Antwoord
De boeren zijn heel trots op het afgelopen jaar.

Commissie aan de slag – Marieke Evers
Vraag
Is het ook mogelijk om het inzetrooster in te passen naar
halve dagdelen?

Wat wordt bedoeld met open schuur op het veld?

Antwoord
De gevraagde inzet van vrijwilligers op het land is een dagdeel (ochtend,
middag, avond) of een hele dag (met voldoende pauze uiteraard). De boer
kan op basis van de ingeschreven vrijwilligers het werk verdelen en een
instructiemoment bij aanvang inplannen. Zijn eigen werkzaamheden gaan
ondertussen ook door.
Mocht je om (fysieke) redenen korter dan een dagdeel willen helpen, dan
kan dat uiteraard ook. Vraag bijvoorbeeld om een terugkerende klus, die je
steeds op eigen gelegenheid op kan pakken. Neem hiervoor contact op met
Marieke Evers (m.l.l.evers@gmail.com). Of sluit je aan bij de werkgroep van
de kruidentuin.
Er wordt nagedacht om een schuur te plaatsen bij de tuinen om daar
bijvoorbeeld gereedschap op te kunnen slaan. Dit om het op en neer lopen
te verminderen.

Vaststellen Veiligheidscoördinator
Vraag
Is er al een RIE opgesteld?

Antwoord
In samenwerking met Stigas (een arbodienstverlener in de landbouwsector)
is in juli 2020 een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) opgesteld waaruit
een Plan van Aanpak (PvA) is voortgekomen.

Wat zijn rechten en plichten veiligheidscoördinator?

Door Herenboeren Nederland is een functieprofiel voor de
veiligheidscoördinator opgesteld, met daarin taken en
verantwoordelijkheden (en de vereiste dat in ALV dient te worden
vastgesteld). Het functieprofiel is als bijlage opgenomen.

Marieke Evers is met 74 stemmen voor, 1 stem anders en 13 onthoudingen aangenomen als veiligheidscoördinator voor Herenboerderij De Groote Heide.

Commissie distributie – Paul Gerits
Vraag
Kan er een lijst met inhoud van het vleespakket worden
gemaakt?

Antwoord
Dat is een goed idee. Het bestuur pakt deze actie op en zorgt dat deze op
de website komt.

Wordt er ook van HAPP een app van gemaakt?

Stap 1 is vervanging van het huidige STEK door HAPP. Nu zijn er nog geen
plannen om hier ook een app van te maken.

Word er gerouleerd met de uitgave van de pakketten?

Er wordt niet gerouleerd. Gemiddeld zijn er 40-44 uitgifte weken per jaar. In
het hoog seizoen is er meer onder andere voor bv. inmaken.

Is er een plan voor groente dat over is na de oogst?

Allereerst proberen we altijd zo te oogsten dat er weinig tot niets overblijft.
Als er over is proberen we dat of weg te geven aan initiatieven (bv
voedselbank - hangt af van houdbaarheid), of bewaren in koelcel (nu we die
hebben), of het gaat naar dieren.
In principe neem je beide af, maar je kunt aangeven bv. geen varkensvlees
te willen. Dit kun je doorgeven aan de penningmeester.

Kan je straks ook alleen rundvlees bestellen, of ben je
verplicht ook varkensvlees af te nemen

3. Realisatie 2020
Vaststellen jaarrekening 2020
Vraag
Antwoord
Waarom voor 4 keer betalen terwijl er maar 2 uitgaves zijn? Het concept van de Herenboerderij is dat wij samen de kosten en de
opbrengsten delen. Je betaalt dus niet per keer dat je ophaalt. Je betaalt
per maand jouw deel van de maandelijkse kosten. Je krijgt ook elke maand
jouw deel van wat er van het land komt.
Wanneer kan je het aantal monden bij jouw lidmaatschap
Het aantal monden waarvoor je wekelijks afneemt, kun je 2 keer per jaar
aanpassen?
(per 1 januari en 1 juli) wijzigen.

Vraag
Als er meer vegetarische monden komen betekent dat de
rechten op de vleespakketten voor de volle monden
verhoogd worden?

Hoeveel hectare pachten we nu?
Kan de grond ook gekocht worden.

Zijn de kosten aan HBNL eenmalig of jaarlijks terugkerend?

Heeft ieder lid 1 stem of 1 per certificaat?
Zelfde geldt ook voor opleiding en advieskosten?
Wat betekent de term decharge?

Antwoord
Nee, want als lid betaal je of voor volle (met vlees) of voor vegetarisch. Dus
je betaald voor wat je wilt afnemen. Als er minder volle monden (met vlees)
zijn worden er ook minder dieren geslacht. Dat kan in ieder geval met de
runderen zo geregeld worden omdat deze worden afgenomen van Tinus
van Lievenogen. Als wij zelf varkens gaan houden moet nog bepaald
worden wat mogelijk is.
Wij pachten nu ongeveer 11ha.
Op dit moment is de gemeente nog niet zo ver om te gaan verkopen. HBNL
kijk wel of dit landelijk mogelijk is, zij ondersteunen daar ons en zijn bezig
om hiervoor een stichting Aardpeer op te richten die de grond kan kopen
en dan aan initiatieven zoal Herenboeren te verpachten.
Meer over de fee aan Herenboeren Nederland en waar deze aan besteed
wordt lees je hier. In het eerste jaar betrof het een eenmalig bijdrage van
€75.000. Daarna is het €100 per lid per jaar met een maximum van €20.000
per jaar. www.herenboeren.nl/de-herenboerderij/de-baten-en-de-kosten/
1 per certificaat
Opleiding en advieskosten hebben we ook lokaal. Onze boeren kunnen zo
kennis en advies zelf inkopen
Decharge wordt omschreven als het verlenen van kwijting aan bestuurders
voor het gevoerde beleid. Door decharge te verlenen doen de leden van de
coöperatie afstand van vorderingsrecht op een bestuurder. Decharge is
niet specifiek geregeld in de wet.

De jaarrekening over 2020 is met 82 stemmen voor en 6 onthoudingen goedgekeurd.
Het bestuur is over 2020 met 83 stemmen voor en 5 onthoudingen decharge verleend.
Het bestuur bedankt alle leden voor deze positieve bevestiging van bestuur en uitvoering van de activiteiten op Herenboerderij De Groote Heide over 2020.

4. Bestuur
Vraag
Hoeveel uur per week of maand zijn jullie als bestuur bezig
met werk voor de boerderij?

Antwoord
Bestuurswerkzaamheden variëren van 2 tot 8 uur per week. Daarnaast zijn
de meeste bestuurders ook werkzaam in een commissie en die uren komen
daar nog bij.

Henk Hirs
Henk Hirs wordt lid van het bestuur en voorzitter van de technische commissie. Dit wordt door de leden bekrachtigd met 84 stemmen voor en 4 onthoudingen.
Martin Daudey
Martin Daudey wordt secretaris van het bestuur. Dit wordt door de leden bekrachtigd met 87 stemmen voor en 1 onthouding.

5. Community
De Baronie – Wytse de Jong
Vraag
Kan de koelcel nu blijven staan?

Antwoord
Voorlopig kan de koelcel blijven staan. Mogelijk moet deze op termijn naar
de nieuwe schuur verplaatst worden. Hierover is het bestuur in overleg met
de gemeente Cranendonck.

Gemeente was toch ook vooraf al op de hoogte van de
benodigde hectaren voor groenten, fruit én dieren?

Ja, echter veranderd de gemeente nogal eens van gedachte. Daar moeten
wij mee dealen. Vandaar de continue gesprekken met de gemeente.

Mochten we de schuur gaan verplaatsen en we hiervoor
kosten maken, worden deze door de gemeente of de
horecaondernemer vergoed?

Daarover zijn gesprekken gaande tussen Herenboeren De Groote Heide en
de gemeente Cranendonck.

Commissie ledenwerving – Peter van Eck
Vraag
Meer leden en minder monden 31 december 2020 versus
27 mei 2021
Zou provincie Brabant niet 50 lidmaatschappen nemen?
De ambitie was toch om te komen tot 200 leden?

Antwoord
Klopt een aantal bestaande leden heeft het aantal monden teruggebracht
voor 2021.
Hier is even sprake van geweest maar dit is nooit ingevuld door de
provincie. Helaas.
Ons concept is gebaseerd op 500 monden. Of dat met 200 of 230 gehaald
wordt is dan een gegeven. Zoals nu ons ledenbestand er uit ziet zal het dus
met 230 leden zijn.

Activiteitencommissie – Hanneke Balk
Vraag
Is er een keer een rondleiding mogelijk voor de leden met
uitleg over de ontwikkeling van de Baronie dat is duidelijker
dan van een foto of plaatje.
Hoe staat het eigenlijk met ons eigen insectenhotel?
Zou er in de nieuwe schuur ruimte zijn voor leuke
workshops en activiteiten?

Antwoord
Het bestuur pakt deze actie op voor een van de nog te organiseren
activiteiten.
Die willen we een plekje geven bij de kruidentuin.
Dat is wel de bedoeling.

6. Afsluiting
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Om 22.00 uur bedankt Wytse alle aanwezigen en sluit deze algemene ledenvergadering.

