
Algemene Ledenvergadering Herenboeren De Groote Heide Coöperatie UA (HBGH) 

Dinsdag 09 november 2021 – 20:00-21:30 uur. 

Locatie: Zoom-meeting 

Aanwezige leden: Via Zoom 66 leden HBGH 

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

Gerits, Henk Hirs, Martin Daudey 

1. Welkom, agenda en aanwezige leden 

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

uur. Er is een enorme oogst geweest het afgelopen seizoen, de community building kan weer 

plaatsvinden, er is een teeltplan van 500 monden uitgevoerd en het aantal monden van de leden 

komt op ongeveer 400 monden. Daarnaast nog even aandacht voor het ophalen van de 

vleespakketten. Veel leden heben nog best een groot tegoed open staan.  

Secretaris Martin Daudey laat iedereen weten dat in totaal 66 leden in de Zoom-meeting zijn 

ingelogd.  

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

gepresenteerde PowerPoint-sheets, zie bijlage: 20211109 ALV.pdf. In de bijlage zijn de vragen en 

opmerkingen met beantwoording opgenomen. Bij agendapunt 2 en 3 is de vastlegging van de 

uitkomst van de stemming opgenomen. 

Tijd Punt Eigenaar 

19:50 

20:00 

Inloop, inventarisatie vragen 

Welkom 

Martin Daudey 

Wytse de Jong 

20:05 1. Vaststellen agenda en aanwezige 

stemgerechtigde leden 

Martin Daudey 

20:10 2. Boerderij 

o Veiligheid 

o Plant en dier 

o Distributie 

  

Marieke Evers 

Marcel Rosbergen 

Paul Gerits 

20:40 3. Budget 2022 Hugo Greefhorst 

21:05 4. Productie komend jaar Wytse de Jong 

21:30 5. Afsluiting Wytse de Jong 



2. Boerderij  

Veiligheid 

Er zijn heel veel stappen gezet rondom het veiligheidsbeleid. Er is een veiligheidscoordinator aangesteld (Marieke Evers). Een werkgroep veiligheid is opgestart. En 

daarnaast is er een Arbobeleid, Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) beleid opgesteld. De werkgroep Veiligheid pakt de 

punten die in de RIE zijn opgesteld op en werkt deze verder uit. Een uitgebreide toelichting hierop wordt door Marieke gegeven.   

Aanstelling vertrouwenspersoon 

  

Jan van Spreeuwel is benoemd als vertrouwenspersoon en door de ALV met 60 stemmen voor aangenomen! 

Een ingekomen opmerking: Er dient in de ALV worden aangegeven of er ongevallen zijn gemeld in de afgelopen periode nu het veiligheidsbeleid in gebruik is 

genomen. Marieke kan melden dat er na navraag bij Boer Bram geen ongevallen zijn gemeld.  

Commissie plant en dier – Marcel Rosbergen 

Marcel Rosbergen geeft een toelichting op de mooie kruidentuin die is opgezet en wordt onderhouden door de groep van de Kruidentuin. Daarnaast zijn er dit jaar 

ook voor het eerst aardbeien geteeld.  

In de boomgaard: naast de bomen groeit het onkruid ook goed. Een aantal vrijwilligers die kan meehelpen om dit onder controle te houden is zeer welkom.  



Er zijn veel tips en ideeen ontvangen vanuit de leden die zaterdag 30 oktober de oogst hebben opgehaald. Waarvoor dank! Tevens een groot compliment voor de 

goede variatie.  

Dit jaar is er voor het eerst zonnebloem olie gemaakt. Het goede nieuws: het is gelukt om zonnebloem olie uit de geoogste zonnebloemen te halen. Minder goed 

nieuws: De olie is zwart van kleur en de smaak was niet wat ervan verwacht werd.  

De nieuwe schuur 

Het plan van de schuur wordt door Hugo gedeeld. Er is een horeca ondernemer bijgekomen die een overeenkomst met de gemeente heeft gesloten. Deze 

ondernemer wil gaan wonen op Cranendonck 10 tot aan de plek waar ook andere bewoners zitten. Daarmee moeten we ook naar een nieuwe ruimte. Dit gaat de 

oude koeienstal worden. Daar moet nog een hoop voor gebeuren. Henk heeft de koeienstal samen met Ulash (architect) beoordeeld op bruikbaarheid. De basis is 

goed, gebouw is groter, maar wel minder hoog. 2 grote problemen: de open mestkelder die waarschijnlijk voor een del gesaneerd moet worden en er zit nu geen 

vlakke vloer in die wij ook nodig hebben. Daarnaast zal het asbesten dak op termijn ook moeten verdwijnen. De gemeente heeft nu toegezegd bereid te zijn hieraan 

mee te werken. Deze plannen zullen de komende periode verder uitgewerkt en uitgevoerd moeten worden.  

We zullen waarschijnlijk eerder uit het oude gebouw moeten dan dat de koeienstal opgeleverd is. We mogen tijdelijk gebruik maken van de activity hub. Ook 

rondom de schuur zal wat extra ruimte van de gemeente worden gevraagd.  

Het ontwerpvoorstel is besproken. De vrije invulling naast de schuur staat nog onder discussie met de gemeente. Er kan waarschijnlijk een pachtovereenkomst van 

30 jaar worden gesloten.  

Distributie  

Paul geeft een toelichting op de zaken rondom distributie. Wederom een groot compliment aan alle betrokken vrijwilligers bij de distributie. Er zijn wel wat minder 

vrijwilligers voor de oogst uitgifte en voor het vlees verpakken. Beiden 7 minder dan vorig jaar. Sinds maart 2020 is er maar liefst 1750 uur werk verzet. Nogmaals 

een oproep aan de leden om je aan te melden als vrijwiliger voor distributie en verpakken. Vele handen maken licht werk. 

Vwb het vullen van de koelcel: elke 2 weken afstemming met de boer. Verdelingen blijven afhankelijk van wat er die weken van het land komt.  

3. Budget 

Er zijn dit jaar 24 nieuwe leden bijgekomen, maar vanuit de huidige leden is er een terugloop van het aantal monden per lid plaatsgevonden.  

We mogen als hobby max 5 varkens houden. Dan is er geen discussie over vergunningen. Van daaruit zouden we kunnen groeien naar ongeveer 40 varkens per jaar. 

De pachtprijs was erg laag. Dit is gedaan op basis van natuurinclusief. De gemeente is groot voorstander hiervan en dat zie je ook terug in de pachtprijs terug.  

Grote uitgaves gedaan aan: Boomgaard, koelcel, machines. 



Vlees: de inpak plek komt te vervallen. Daarom een oproep om mee te denken over hoe we verder kunnen gaan met het vlees en circulaire landbouw. Op 23 

november een afspraak met Tinus, op 24 november overleg over de te maken vleeskeuze (om 20:00) Oproep voor de personen die hierin geinteresseerd zijn om 

hierin mee te praten.  

Vraag vleeskeuzes: Hoe belangrijk zijn dieren nu voor de circulaire boerderij? Zouden we die willen houden, is het echt nodig? 

De verwachte operationele kosten per maand worden besproken door Hugo. Er is op basis van het aantal monden/leden nu een tekort. De vraag is nu dus: wat gaan 

we doen? Hier ontstaat een levendige chat/live discussie met veel goede suggesties vanuit de leden. Enkele ideeen en opmerkingen staan hieronder: 

- Maatschappelijke verantwoordelijkheid en initiatieven kunnen worden gestart om certificaten goedkoper te maken of een certificaat extra te kopen en weg 

te geven.  

- Het is belangrijk om een beeld van alle leden te krijgen over hoe ze hier in zitten. Als de uitstroom significant blijft dan heeft dat impact. Uitgangspunt zou 

moeten zijn dat we een sluitende begroting hebben. Met overproductie gaan we waarschijnlijk meer monden verliezen die niet gecompenseerd worden 

door nieuwe aanwas.  

- Afschalen van productie en komen met een kostendekkende begroting. Rekening houdend met een groei van 50 monden vanuit nieuwe aanwas. Productie 

terugbrengen zodat er niet afgeschaald wordt.  

Gezien de discussie rondom begroting en productie wordt besloten de begroting nu niet ter stemming te brengen. Het bestuur zal eea verder gaan uitwerken 

waarin verschillende scenarios voorbij komen: Hopen op groei, plannen op basis van wat we nu hebben of een tussen situatie. De doelstelling is om dit deze maand 

of volgende maand in een nieuwe ALV met elkaar te bespreken en ter stemming te brengen. Ter voorbereiding hierop wordt een enquete uitgestuurd naar alle 

leden om te achterhalen waarom er op dit moment is afgeschaald en of men bereid is dit terug te draaien.  

4. Productie 

Dit onderwerp wordt naar de volgende ALV verschoven.  

 

5. Afsluiting  

Afscheid van bestuurslid Aan de slag, Marieke Evers 

Marieke neemt afscheid van het bestuur. Marieke wordt heel hartelijk bedankt voor alle efforts. Ze blijft als veiligheidscoordinator bij de boerderij verbonden en als 

coordinator van de oogstploeg.  

Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Om 21.40 uur bedankt Wytse alle aanwezigen en sluit deze algemene ledenvergadering. 



Bijlage: Lijst met vragen/opmerkingen en antwoorden. 

 

 
Vraag/Opmerking Antwoord 

Kan er iets gezegd worden over de aantallen bomen in 
de boomgaard die het goed doen en wat de aantallen 
zijn die het niet doen? Is daar iets over afgesproken 
met de toeleverancier? 

Die getallen hebben we niet zo paraat maar nemen we mee als vraag. 
 

Er is vaak groente geoogst die nog niet volgroeid is 

 
Dat kan wel eens gebeuren het is erg veel werk het oogsten dus gaat er wel eens iets mis. 
Oproep om eens mee te helpen en het zelf te ervaren. 
Mick van Reem: de groente die nu wordt uitgegeven is inderdaad soms nog niet volgroeid, 
dat is ook omdat het nu (bijna) niet meer groeit en daarom wordt uitgegeven voor het gaat 
rotten. Maar mijn tip: de kleine groenten smaken altijd het beste :) 
 

De oplossing met de kippen is een geweldige vondst. Inderdaad mooi bedacht. 

werd/gaat de kas nog voor groente gebruikt worden? 
b.v. tomaten, paprika endergelijke? 

 

voorlopig niet ivm ophokplicht. We zijn in overleg met gemeente voor een wandelkas maar 
daar is vergunning voor nodig. Ook hebben we dan meer vrijwilligers nodig want een kas is 
veel werk. 
 

Zou de nieuwe tractor elektrisch kunnen zijn? Goeie vraag! Kan wel, is heel duur en de specificaties van de trekkers laten nog wel een 
beetje te wensen over. Lijkt vooralsnog dus nog toekomstmuziek helaas... 

Betekent dat dan ook dat we het het gebied rond het 
"champignon"-gebouw en de kas ook aan de horeca-
ondernemer afstaan? 

 

dat klopt 

Vergoedt de gemeente de saneringskosten? daar zijn we nu over in gesprek met de gemeente. Maar ziet er redelijk goed uit tot nut toe 
wat betreft ondersteuning van de gemeente. 
 

Hoe staat het met de plannen voor het varkensbos? In de toewijzing van de percelen is het zo goed als onmogelijk om het bos als varkensbos in te stellen. 

Vanuit de omwonenden en gemeente is er wel wat weerstand tegen het houden van dieren op de 

boerderij. Wel zijn we voornemens te starten met een proef met 4-5 varkens ergens op de door ons 

gepachte grond. Hier dienen voldoende vrijwilligers te zijn voor de verzorging. 



Ingekomen idee: Is het mogelijk om een wasstraat 
voor de groenten in gebruik te nemen. Daarmee 
zouden de groenten gewassen kunnen worden 
voordat ze worden uitgereikt.  

Als er vrijwilligers komen die dat willen doen kan dat. Het is enorm veel werk dat voor 10 uur 
op zaterdag geregeld te krijgen. Als jij dit op je wilt nemen dan kan dat zeker. Meld je dan bij 
het bestuur. 
 

Hoeveel certificaten zijn er in het totaal? 193 certificaten en 372 monden. 

Hoe zit het met de bijdrage naar HBNL? Deze is veranderd van per lid naar per mond. De verdeelsleutel is zodanig aangepast dat 3 monden 
ongeveer gelijk blijft, heb je meer monden dan is de bijdrage totaal iets hoger. De bijdrage wordt dus 
gemiddeld minder op jaar basis (pas vanaf 4 monden gaat het iets omhoog). Bij totaal minder 
monden met z’n alle samen moeten we toch dezelfde kosten dragen. We zijn dit jaar netto in 
monden omlaag gegaan terwijl we wel meer leden hebben gekregen. 

Moet er geen vast verblijf komen waar de kippen in 
kunnen als er weer een qurataine periode komt? 

Dat is aan vergunningen onderhevig. Aanvraag van vergunning en kosten is tijds intensief en 
gemeente is er niet happig op om een vast kippenverblijf to te staan. 
 

Idee: Bescheiden aanbrengpremie als bestaande leden 
nieuwe leden werven 

Goed idee! Wordt meegenomen in het bestuur. 

Wat doen de kosten als we voor het aantal monden 
produceren dat we hebben? 

 

De vaste kosten veranderen niet veel en de extra/minder kosten die moeten worden gemaakt 

voor mechanisatie zijn ook niet heel significant.  

Complimenten voor de oogstploeg die het elke 
zaterdagochtend voor elkaar krijgt een gevarieerde 
oogst van het land te krijgen.  

En ook niet te vergeten de werkploeg die doordeweeks soms ook met de oogst op het land aan 

het werk is 

Als de vergadering op locatie was doorgegaan mocht 
er maar een persoon per certificaat komen. Wat was 
hiervoor de reden? Gemakkelijk stemmen tellen of 
beperkte ruimte? Voor ons reden om samen thuis te 
blijven. 
 

Dit was door beperkte ruimte. (en covid regels) 
 

Hoe snel worden de investeringen afgeschreven? 

 

Afschrijving oud materiaal: 5 jaar. Nieuwe aanschaf 10 jaar.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


