
Verslag Algemene Ledenvergadering HB De Groote Heide, 17 november 2022 

Het verslag van de vergadering wordt hieronder puntsgewijs weergegeven. Samen met de ALV slides vormt dit het verslag van de algemene 

ledenvergadering van HB De Groote Heide van 17 november 2022.  

 

Tijd Onderwerp Opmerkingen en verslag 

19:50 – 20:00 

20:00 – 20:05 

Inloop, inventarisatie vragen 

Welkom 

Vanaf 19:50 sluiten de leden zich aan bij de digitale teams vergadering. Er is een 

vraag over de status van de Hovense Boeren in Eindhoven en wat er uit de 

samenwerking is gekomen. Deze wordt aan het einde van de ALV, samen met de 

andere openstaande vragen behandeld.  

20:05 – 20:10 Agenda en aanwezige stemgerechtigde leden.  

Vaststellen notulen ALV 11 juni 2022 

De agenda wordt doorgenomen, er zijn 68 leden die deelnemen aan de vergadering. 

Besluit: De notulen van de vorige ALV worden bij deze vastgesteld en akkoord 

bevonden door de leden.  



20:10 – 20:15 

 

 

20:15 – 20:30 

 

 

 

 

 

 

 

20:30 – 20:45 

 

 

 

20:45 – 21:00 

 

 

 

Organisatie en bestuur.  

Stemmen aanstellen Voorzitter - Akkoord 

 

Samen duurzaam voedsel produceren 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuizing 

 

 

 

Productie/teeltplan 

 

 

 

 

Besluit: Hanneke Balk, plaatsvervangend voorzitter is voorgedragen als voorzitter en 

unaniem akkoord bevonden door de aanwezige leden.  

Na een dankwoord aan de vorige voorzitter en bestuursleden die in het afgelopen 

jaar zijn afgetreden vervolgt Hanneke de vergadering met een terugblik op de 

afgelopen 3 jaar. Deze periode was met name gericht op pionieren en opbouwen. 

We komen nu met elkaar in een nieuwe fase waarin we graag verder door willen 

pakken (groeien) en waarin de focus op duurzaam en aandacht voor de diversiteit 

van de leden komt te liggen. Er zijn na een aantal gesprekken vier persona’s 

uitgewerkt waar in de communicatie en voor de  wervingsactiviteiten extra op 

gericht gaat worden. Hanneke benadrukt hierbij nog dat deze 4 persona’s niet alle 

leden van de boerderij vertegenwoordigen en dat dat ook niet de bedoeling is van 

het maken van deze persona’s. Er zal aandacht komen voor educatie en we willen 

onderzoeken of er een extra uitgifte moment en/of uitgifte punten kunnen worden 

gerealiseerd. Hiermee zijn bij oa HB Weert heel positieve ervaringen opgedaan.  

Henk licht de aanstaande verbouwing van en verhuizing naar de nieuwe schuur toe. 

Hier zal komend jaar flink de handen voor uit de mouwen moeten worden gestoken. 

Marcel beschrijft de vergunningaanvraag en bestemmingsplan wijzigingen die op dit 

moment ter inzage bij de gemeente Cranendonck liggen.  

 

Op basis van de ledeninput zal het teeltplan op een aantal punten worden 

aangepast. Uit de ledeninput bleek dat een groot deel van de leden erg tevreden 

was over het afgelopen jaar. Een mooi compliment voor Bram en alle vrijwilligers die 

hierbij betrokken waren. Dat is zeker het vermelden waard! Voor komend jaar zal de 

productie plaatsvinden op basis van het werkelijke aantal monden van begin januari. 

Bij eventuele groei kan het plan ook wat bijgesteld worden.  

 



21:00 – 21:25 

 

 

 

 

 

 

 

21:25 – 21:40  

Budget 2023. Stemmen contributie voorstel 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenwerving, ledenbehoud en vrijwilligers 

De begroting wordt behandeld door onze penningmeester, Hugo. De details van de 

begroting zijn als onderdeel van de stukken van de uitnodiging voor de ALV vooraf 

aan alle leden opgestuurd. Gekeken naar de tot nu toe bekende realisatie van 2022, 

de investeringen die er nodig zijn en het aantal leden dat er per 1/1/2023 zullen zijn 

wordt een contributie van 12 euro per mond per week voorgesteld. De stemming 

hierover leverde het volgende resultaat: Akkoord 56. Niet akkoord. 7. Onthouding 

van stem 5. Besluit: Het contributie voorstel is aangenomen.  

Per 1/1/2023 is er geen vleesuitgifte meer en zijn er ook geen vleesabonnementen 

meer. De tegoeden vervallen per 31/12/2022. Er is de mogelijkheid om bij Tinus van 

Lievenogen via hun website te reserveren, bestellen en betalen: 

limousininbedrijfvanlievenoogen.nl 

Martin licht de activiteiten en de resultaten van de ledenwerving toe. Er zijn 15 

rondleidingen gedaan voor 92 personen, 9 braderien/markten bezocht en er heeft 

werving via leden plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in 34 nieuwe 

leden/proefleden en 60 monden. Voor komend jaar zullen de wervingsactiviteiten 

weer gaan plaatsvinden, waarbij een aantal nieuwe activiteiten zullen worden 

opgepakt.  

Op de boerderij zijn er natuurlijk bergen werk te verzetten, zeker als de verhuizing 

naar de nieuwe schuur hier nog bijkomt. Leonieke nodigt dan ook alle leden uit om 

bij haar aan te geven of ze in de gelegenheid zijn om ergens een steentje bij te 

dragen.   

 

21:40 – 21:45 Afsluiting en vragen Er worden een 2 tal incidenten in het kader van ons veiligheidsbeleid gemeld, het is 

goed dat deze worden gemeld, zodat daar ook van geleerd kan worden en dit in de 

toekomst kan worden voorkomen.  



De samenwerking met de Hovense Boeren heeft niet geleid tot extra leden/monden 

op dit moment. Voor de Hovense Boeren is een fysieke productie locatie en een 

distributie punt in Eindhoven een grote wens. 

Hanneke sluit de vergadering af met een dankwoord aan alle leden voor de 

deelname en bijdrage en de vergadering wordt om iets voor 22:00 beëindigd.  

 


