
Herenboeren De Groote Heide

Algemene ledenvergadering

Dinsdag 9 november

20:00 – 21:30 uur



Welkom

• Super oogst in aantal en diversiteit

• Community building

• 400/500 monden

• Op tijd vlees ophalen!



Tijd Punt Eigenaar

19:50

20:00

Inloop, inventarisatie vragen

Welkom

Martin Daudey

Wytse de Jong

20:05 Vaststellen agenda en aanwezige stemgerechtigde leden Martin Daudey

20:10 Boerderij 

▪Veiligheid

▪Plant en dier 

▪Distributie

Marieke Evers

Marcel Rosbergen

Paul Gerits

20:40 Budget 2022 Hugo Greefhorst

21:05 Productie komend jaar Wytse de Jong

21:30 Afsluiting Wytse de Jong

Agenda



Veiligheid

Sinds mei 2021:

• Veiligheidscoördinator

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

• Arbobeleid

• Risico Inventarisatie & Evaluatie

• PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting)

Valt je iets op, heb je suggesties. Spreek me aan of stuur een e-mail 
naar veiligheidscoordinatorhbgh@gmail.com

mailto:veiligheidscoordinatorhbgh@gmail.com


Arbobeleid

Het Arbobeleid is het beleid dat Herenboeren  
De Groote Heide Coöperatie U.A. voert op het 
gebied van arbeidsomstandigheden. 

Doel van dit beleid is om eenieder (boeren en 
actieve leden ofwel vrijwilligers) veilig en 
gezond te laten werken. Uiteraard gelden 
dezelfde regels en richtlijnen ook voor 
bezoekers en voor alle leden tijdens de 
uitgiftemomenten. 

Vastgesteld in het bestuur en ondertekend:

> juli 2021



Arbobeleid

1. Doel Arbobeleid 

2. Verantwoordelijkheid

3. Veiligheidscoördinator

4. Risico Inventarisatie & Evaluatie

5. Bedrijfshulpverlening

6. Ziekteverzuimbeleid (HB NL)

7. Deskundige ondersteuning (HB NL)

8. PSA-beleid (psychosociale 
arbeidsbelasting)

9. Voorlichting en onderricht

10. Registratie van arbeidsongevallen

11. Evaluatie



Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E of RIE)

Welke arbeidsrisico’s de werkzaamheden van 
de boeren en vrijwilligers met zich meebrengen. 

Status:

• 100% geïnventariseerd (boer & VC)

• 158 acties gedefinieerd (boer & VC)

• waarvan 27 gereed

> Actielijst met prioriteiten

Vastgesteld in het bestuur en ondertekend:

> oktober 2021



Risico’s en aanpak:

Voorbeelden:

• Instructie voor gebruik van machines + tekenen

• Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), 
zoals een stofmasker bij betreden kipcaravan

• Afspraken maken voor werkzaamheden in bepaalde 
weersomstandigheden (hitte, onweer, kou)

• Hoe te handelen bij tekenbeet, wespenbeet enz.



Psychosociale arbeidsbelasting

Het PSA-beleid voor onze herenboerderij is 
uitgewerkt in een:

• Gedragscode (omgangsregels) 

• Aanstelling van een vertrouwenspersoon  

• Klachtenprocedure 



Aanstellen vertrouwenspersoon

> Jan van Spreeuwel

06-19927323
jpvanspreeuwel@gmail.com 



Plant & Dier

De Groote Heide



Commissie Plant & Dier

Kruidentuin
Succesvol aangelegd en uitbreiding aanstaande.

Aardbeien
Test is geslaagd maar arbeidsintensief. Slecht jaar voor 
aardbeien. Aandachtspunt voor zachtfruit.

Boomgaard
Succesvol aangelegd maar onkruid is woekerend.

Zonnebloemen
Veel bloemen en zaden. Zonnebloemolie gelukt maar te 
bewerkelijk om zelf te maken. En ook niet lekker…



Teeltplan/uitgifte tips en ideeën

1. Ruiltafel
2.Kletstafel in combi met schoonmaken groenten
3.Hangtafel met koffie
4.Was-plek groenten 
5.Schoon maken groenten zand en blad achterlaten
6.Samen koken op locatie
7.Aardappelen ook als keuze wel / niet
8.Biodoek aardbeien tegen onkruid
9.Meer samenwerken met Weert
10.Tips over bewaren, vers houden, verweken
11.Cursus paté / zuurkool / chutney / kruidenolie maken
12.Lopen naar het veld is soms beperking (ver/zwaar)
13.2de ophaaldag doordeweeks heel graag (4x)
14.Geen beperking 30 min – wisselen tijden vd groepen
15.Info voedingswaarde bv verschil paarse en gewone bloemkool
16.Compostering verbeteren & wormenhotel bouwen
17.Eerste zaterdag of zondag vd maand samenwerken op het land 

Heel tevreden en goede variatie! vaak gezegd!



Teeltplan meer-minder

Super lekker mag meer:
•Aardappelen (4)
•Aubergine (2)
•Bessen
•Bietjes (3)
•Bloemkool (5)
•Bloemen
•Boterbonen
•Breekbonen
•Broccoli (2)
•Calendula (Goudsbloem)
•Champignons (2)
•Chinese kool
•Courgette (3) gele (2)
•Frambozen
•Kippenvlees (2)
•Knoflook
•Komkommer (6)
•Mais
•Notenbomen
•Paksoi
•Palmkool

•Paprika (9)
•Pastinaak (5)
•Pompoen (5) –

Spaghettipompoen (1)
•Pepers rood / groen (2)
•Peultjes (2)
•Radicchio
•Rode Kool
•Romanesco
•Sla
•Snijbonen
•Sperziebonen (4)
•Spinazie
•Spitskool
•Tomaten (12)
•Wortelen (3)

verschillende kleur (1)
•Wortelpeterselie
•Zoet aardappel (12)
•Zomer postelein

Ook lekker maar blijft soms over:
•Aardappels (4) eet ik nooit (2)
•Alles is wel veel
•Bladgroenten (hoe hou ik dit goed?)
•Kolen
•Palmkool (8)
•Raapsteel (2)
•Radicchio (3) heerlijk om mee te bakken in pasta!
•Rode kool
•Snijbiet (10) lust ik helemaal niet (1) juist lekker

glutenvrije lasagne (1)
•Uien
•Vlees bewerkelijk veel bot, soeptrekken!
•Zonnebloemen niet meer doen alleen voor de

kippen – wel fijn om te roosteren (2)



Ophokplicht Kippen



Ontwerp plan en schuur 

De Groote Heide



Ontwerpvoorstel bij de gemeente



Ontwerpvoorstel nieuwe schuur



Commissie Distributie 

De Groote Heide



Overzicht 2020 – heden
▪ 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.

▪ Verpakken vlees in pakketten, ophalen bij slachter, vervoer naar vriezer 
en administreren:

▪ Bijhouden STEK uitgifte vleespakketten en Excel administratie gekoppeld 
aan ledenadministratie (STEK heeft een aantal data base problemen deze 
worden opgelost met de nieuwe app HAPP in 2022)

▪ Verbeteren uitgifte, input van leden, ervaringen andere HB, input van 
boer en bestuur;



Werk van vrijwilligers

▪ Activiteiten 2021 tot heden:

▪ 35x oogst uitgifte:

▪ 22 vrijwilligers (7 minder dan in 2020);
▪ 187 diensten;
▪ 654,5 uur werk;

▪ 7x vlees verpakken;

▪ 15 vrijwilligers (7 minder dan 2020);
▪ 54 diensten;
▪ 212 uur werk;
▪ Verpakt – 3 runderen, 293 pakketten, 11 varkens, 191 

pakketten; 
▪ Uitgegeven – 414 (Rund) en 107 (varken);

▪ Totaal activiteiten Maart ‘20 – Heden;

▪ 465 diensten (62x uitgifte, 13x vlees verpakken);
▪ 1748,5 uur werk;
▪ 45 vrijwilligers
▪ 10 runderen en 16 varkens



Dank aan de Top 10 vrijwilligers 
Vlees verpakken Uitgifte

Brunold Bergmans

Hester Wildenberg

Mary van de Vorst 

Linda Voogt

Nicolette van Heesch

Erik Peters

Nathalie Masselis

Gerry van Lent

Sjir Roushop

Anneke van der Pasch

Heidi Huijbers

Elly van Lierop

Cicely Goosens

Paul Gerits

André van Lierop

Angelina Peters

Hester Wildenberg

Erik Peters

Paul Gerits

Annemie Wouters

Totaal 15 vrijwilligers die helpen vleesverpakken Totaal 22 vrijwilligers die helpen met uitgifte



Begroting

De Groote Heide



Variabelen t.a.v. het budget

• We produceerden in 2021 groente voor 500 monden, 25% overproductie 
t.o.v. de 372 monden per eind oktober. 

• Alle aanwas nieuwe leden is in 2021 ruimschoots teniet gedaan door 
vermindering monden huidige leden.

• Verwachting was 440 monden gemiddeld over het hele jaar, we zouden ‘vol’ 
zitten op dit moment.

• Groei in ledencertficaten € 40.000 (+48 monden), liquiditeit is nauwelijks 
veranderd. 

• Heel veel verschuiving van compleet naar vegetarisch, nog maar 40% wil 
vlees in 2022 (verwachting was 70%).



Variabelen t.a.v. het budget
• Schuur blijkt tijdelijk te zijn i.v.m. plannen horeca ondernemer, verplaatsing naar 

koeienstal. Investeringen nog onbekend.

• Nog geen zicht op toestemming houden van varkens.

• Pachtprijs grond 2021 ‘slechts’€ 6.134, voor 2022 nog onbepaald.

• Bijdrage HBNL geen € 20.000 maar € 13.500.

• Bijdrage HBNL van certificaathouder naar mond, eenpersoonshuishoudens zijn 
daardoor iets voordeliger uit. Van € 9,08 per gezin naar € 3,00 per mond per 
maand.

• Prijsstijgingen grondstoffen, brandstoffen en lonen verwacht, inflatie 4%.

• Ervaringcijfers als budget i.p.v. calculatiesheet HBNL



Investeringen 2021

• 40k Boomgaard

• 6k Koelcel

• 20k Machines



Nog te maken keuzes investeringen 2022

• Verbouwing schuur en erfverharding > 50k

• 2 nieuwe tuinen en aanpassing beregening

• Inrichting en beregening kas

• Dierenverblijven en eventuele productierechten

• Vervanging rode tractor

• Evt. vervanging machines ivm arbowetgeving



Verwachte kosten per maand (zonder vlees)

• Personeelskosten 6.000 (7 dagen boer in dienst)
• Huisvestingskosten 1.000 (pacht, huur stal en energie)
• Autokosten 600 (inclusief onderhoud)
• Algemene kosten 400 (accountant, verzekering, bankkosten)
• Representatie 300 (activiteiten)
• Afschrijvingskosten 2.750 (€ 2350 in oktober 2021)
• Kosten groente en fruit 2.400 (zaden, plantjes, grond, mechanisatie)
• Kosten kippen en voer 750 (kippen, 2 silo’s voer, huisvesting)
• Boerderij algemeen 300 (kleine aanschaf)



Totalen exclusief btw per maand

• Totale kosten boerderij 14.500 
• Opbrengst 12.000 in oktober bij 372 

monden
• Tekort per maand 2.500 ofwel 75 monden

• Nieuwe leden 2021  22 met in totaal  48 monden
• Minder monden 2021 75

• Wat gaan we doen? Samen groeien of contributie verhogen?



Vlees

• Rundvlees van Tinus van Lievenoogen uit Soerendonk
• Varkensvlees van Boer Arie uit Heeze
• Geslacht en gesneden door Twan Ras
• Geportioneerd en verpakt door vrijwilligers
• Kleine marge komt ten gunste van exploitatie
• Wellicht aanpassing in samenwerking met Tinus, overleg op 23-11

Oproep: 24-11 om 20.00 uur overleg over te maken vleeskeuze. 
Mail aan herenboerendegrooteheide@gmail.com

mailto:herenboerendegrooteheide@gmail.com


Contributie

Vegetarisch Meerprijs
Vlees

2021

Contributie incl btw (€/mond/maand) € 35,64 € 14, 26

Lidmaatschap HBNL € 109 per jaar per lid incl btw € 9,08

Contributie incl btw (€/mond/maand) voor 1e mond € 44,72

Contributie voor iedere volgende mond € 35,64 € 14,26

2022 (vertrouwende op groei in monden)

Contributie incl btw (€/mond/maand) € 37,00 € 13,00

Lidmaatschap HBNL € 3,00

Contributie incl btw (€/mond/maand) voor 1e mond € 40,00

Contributie voor iedere volgende mond € 40,00 € 13,00



Vragen?



Penningmeester ?



Poll 2: Goedkeuring contributie?



Productie 2022

Wij zijn samen de eigenaars van de cooperatie 
Herenboeren de Groote Heide

Wij zijn samen daarmee ook voedsel producenten

Vorig jaar heeft het bestuur gekozen om te zaaien en 
planten voor 500 monden

De verwachte groei in nieuwe leden en het afschakelen 
van bestaande leden zorgt dit jaar voor overproductie



Productie 2022

Start 2021 hadden we: 174 leden en 399 monden

Verwachte groei van dit jaar naar 500 monden (440 gemiddeld)

Door reductie van monden: nu 196 leden en 372 monden



Productie 2022

Ons doel is om te groeien naar 500 monden voor volledige 
dekking van de kosten en gebruik van de grond,

Op dit moment hebben we 372 monden,

Nu staan we voor de keuze voor de inrichting van 2022,



Productie 2022

Als bestuur willen we graag gezamenlijk een keuze maken 
voor het zaai en plant plan van 2022,

Wij zien twee opties:
1. Zaaien en planten in lijn met afgelopen jaar voor een volle 

boerderij
2. 20% minder zaaien en planten wat overeen zou komen met 

400 monden.

De Budget impact tussen de opties is rond 1% door reductie op 
plantgoed en zaaien, de verachting is dat de hoeveel arbeid op 
de boerdeij hiermee nauwelijks wijzigt



Productie 2022

Wij maken graag samen een keuze tussen gaan we samen 
de boerderij volmaken of gaan we planten wat we 
vandaag nodig hebben 

11 december praten we graag met u verder over de 
volgende opties:

1. Zaaien en planten in lijn met afgelopen jaar voor een 
volle boerderij

2. 20% minder zaaien en planten wat overeen zou komen 
met 400 monden.



Tijd Punt Eigenaar

19:50

20:00

Inloop, inventarisatie vragen

Welkom

Martin Daudey

Wytse de Jong

20:05 Vaststellen agenda en aanwezige stemgerechtigde leden Martin Daudey

20:10 Boerderij 

▪Veiligheid

▪Plant en dier 

▪Distributie

Marieke Evers

Marcel Rosbergen

Paul Gerits

20:40 Budget 2022 Hugo Greefhorst

21:05 Productie komend jaar Wytse de Jong

21:20 Activiteiten Hanneke Balk

21:30 Afsluiting Wytse de Jong

De Groote Heide

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


