
Algemene Ledenvergadering Herenboeren De Groote Heide Coöperatie UA (HBGH) 

Woensdag 22 december 2021 – 20:00-21:30 uur. 

Locatie: Zoom-meeting 

Aanwezige leden: Via Zoom 42 leden HBGH 

Bestuur: Wytse de Jong, Hugo Greefhorst, Marcel Rosbergen, 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.  

Secretaris Martin Daudey laat iedereen weten dat er 45 aanmeldingen zijn en dat er in totaal 42 

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, 20211222 ALV.pdf. In de bijlage zijn een aantal vragen en 

opmerkingen met beantwoording opgenomen. Bij agendapunt 5b en 6 is de vastlegging van de 

uitkomst van de stemming opgenomen. 

 

Tijd Punt Wie 

19:50 

20:00 

1. Inloop, inventarisatie vragen 

2. Welkom 

Martin 

Wytse 

20:05 
3. Vaststellen agenda en aanwezige 

stemgerechtigde leden 
Martin 

20:10 
4. Terugkoppeling enquête en inrichtingsvoorstel 

naar gemeente 
Marcel 

20:20 

20:30 

5a. Vlees 

5b. Voorstel contributie 2022 

Hugo/Paul 

Hugo 

20:40 6. Stemming wijziging huishoudelijk reglement Martin 

20:50 7. Stand van zaken overleg gemeente Hugo/Wytse 

21:00 8. Rooster van aftreden per volgende ALV Wytse 

21:05 9. Rondvraag Wytse 

21:20 10. Afsluiting Wytse 

 

 



4. Terugkoppeling enquete  

De resultaten van de enquete worden door Marcel teruggekoppeld. Er zijn meer dan 120 reacties geweest op 

de enquête! Hier zijn we heel blij mee. Naast een aantal concrete cijfers is er ook heel veel open feedback 

gekomen. Met deze feedback kunnen we vanaf het komende seizoen met elkaar goed aan de slag.  In het 

afgelopen jaar is het aantal monden per lid flink gedaald. Deze daling zal naar verwachting niet meer sterk 

doorzetten. Bij minder oogst gaan leden niet massaal opschalen. De groei van het aantal monden zal dus 

dienen te komen door het aantrekken van nieuwe leden. Tevens bleek er behoefte aan diversiteit bij de 

uitgifte, dus niet teveel van 1 soort groente en een betere spreiding in het teeltplan.  

Vwb de groei willen we gaan voor gemiddeld 50 monden over het seizoen van 2022. Dit betekent dat er 100 

extra monden aan het einde van 2022 zullen zijn.  

5a. Vlees 

Het rundvlees gaat vanaf 2022 door Tinus van Lievenogen worden verpakt. In deze pakketten zit netto meer 

vlees. De vlees tegoeden blijven via een omrekenfactor staan (2 pakketten wordt 1 pakket). Het varkensvlees 

blijft vooralsnog worden afgenomen van Boer Arie uit Heeze. 

5b. Begroting en voorstel contributie 2022 

De begroting is doorgenomen door de penningmeester. De contributie wordt afgestemd op 425 monden in 

2022. Hier wordt dus ook het teeltplan op gebaseerd. Bij eventueel overschot of tekort zal dit doorwerken in 

een volgend jaar.  

Stemming contributie: aangenomen met 95% 

 

6. Stemming wijziging HH Reglement 

De wijziging van artikel in het het huishoudelijk reglement wordt toegelicht door de secretaris. Voor een 

wijziging geldt volgens de statuten geen quorum, en een wijziging kan worden aangenomen bij een ⅔ 

meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. De wijziging is aangenomen met 82% van de stemmen en 

gaat per 1 januari 2022 in.  



 
7. Stand van zaken overleg gemeente 

De plannen rondom de baronie van Cranendonck en de voorgenomen ontwikkelingen en indeling voor onze 

boerderij zijn door Hugo en Marcel gedeeld met de aanwezigen. Benadrukt wordt dat de ontwikkelingen en 

indeling een voorstel zijn en dat deze in dit stadium ook bedoeld zijn voor de noodzakelijke vergunning 

aanvragen.  

8 Rooster van aftreden per volgende ALV 

Het rooster van aftreden wordt toegelicht door de voorzitter. De penningmeester geeft aan per volgende ALV 

het stokje graag over te dragen aan een opvolger, leden die zich hiervoor kandidaat willen stellen worden 

uitgenodigd zich te melden bij het bestuur.  

9 Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

10 Afsluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor de deelname, wenst de leden een fijne vakantie/feestdagen toe en sluit 

de vergadering om 21:10. 



 

Bijlage: Lijst met vragen/opmerkingen en antwoorden. 

 

Vraag/Opmerking Antwoord 

Waar kan het resultaat van de enquete 
worden gevonden?  

Dit wordt in de ALV besproken. Vanwege AVG kan het resultaat niet integraal worden gedeeld.  

Als uitlevering gelijk blijft, is er dan ook 
geen verdere afschaling van het aantal 
monden?  

De verwachting is dat er geen verdere daling in zal zetten. 

Wat gebeurt er met het vleestegoed als je 
een oneven aantal pakketten over hebt. Bv 
3? 

Dan zal dit naar boven afgerond worden. 

Waarom zaten de ALV sheets niet bij de 
agenda? 

De agenda, samenvatting van de enquete en de stukken voor het aanpassen van het HH reglement zijn vooraf 
gestuurd. De details voor de contributie niet. Bestuur heeft genoteerd om dit de volgende keer ook vooraf te delen.  

Men kan zich in de poll niet officieel 
onthouden van stemmen.  

Dit gaan we de volgende ALV toevoegen aan de polls. (Voor/Tegen/Onthouding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


