
Herenboeren De Groote Heide

Algemene ledenvergadering

Donderdag 17 november

20:00 – 21:30 uur



Tijd Onderwerp

19:50 – 20:00

20:00 – 20:05

Inloop, inventarisatie vragen

Welkom

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

Vaststellen notulen ALV 11 juni 2022

20:10 – 20:15

20:15 – 20:30

20:30 – 20:45

20:45 – 21:00

21:00 – 21:25

21:25 – 21:40 

Organisatie en bestuur. Stemmen aanstellen Voorzitter

Samen duurzaam voedsel produceren

Verhuizing

Productie/teeltplan

Budget 2023. Stemmen contributie voorstel

Ledenwerving, ledenbehoud en vrijwilligers

21:40 – 21:45 Afsluiting

Agenda



Vaststellen notulen ALV 11 juni 2022



Organisatie en bestuur



Aanstellen nieuwe voorzitter

Hanneke Balk

Mob: 06-20384824
Mail: hannekebalk@me.com



Na de opstart……doorgaan!

Focus op DUURZAAM

Meer aandacht voor diversiteit van leden



Studenten en 
starters 
BEWUST ….. 
maar zó druk

Gezin met jonge 
kinderen
Een duurzame 
toekomst… maar 
het moet wél 
passen. 

Gezin met 
tieners
Opvoeden tot 
bewuste 
volwassenen… 
maar het blijven 
tieners

(bijna) 
gepensioneerden 
Het móet 
duurzamer  dan wij 
het gedaan hebben.



MEER monden!

EDUCATIE

Herenboerenklasje

Programma voor (klein)kinderen van leden 

ONDERZOEKEN

extra uitgiftemoment

extra uitgiftepunten 

Bouw van de nieuwe schuur



Verhuizing

De Groote Heide



Ontwerp nieuwe schuur (1)



Ontwerp nieuwe schuur (2)



Plattegrond boerderij



Productie en oogst

● Start 2022 hadden we: 196 leden en 350 monden.

● Verwachte groei van dit jaar naar 425 monden is niet gehaald.

● Oogst is over het algemeen goed verlopen dit jaar.

● Aanpassingen aan teeltplan hebben goed uitgepakt:
○ Betere spreiding 
○ Minder vaak hetzelfde
○ Hoge tevredenheid van de leden



Teeltplan 2023

● Begroting en contributie worden op 350 monden gebaseerd
● Reductie met gemiddeld 10% tov 2022

○ Bulk gewassen worden verminderd
○ Met meer zelfpluk waar mogelijk (vb. Palmkool/Snijbiet)

● Bij sterke groei monden kunnen we bijsturen in het jaar

Uitdagingen:
● Wortels ivm intensief onderhoud 
● Kolen ivm teelt-roulatie
● Bewaren van groente
● Kasgroente (hopelijk)



Begroting



Realisatie 2022

• We produceerden in 2022 groente voor 450 monden, 22% 
overproductie t.o.v. de 369 monden per eind oktober. 

• Aantal monden is in 2022 ongeveer gelijk gebleven (372) en de  
verwachting was 425.

• Wederom verschuiving van compleet naar vegetarisch, nog maar 30% 
wil vlees in 2023.

• We liften nu nog mee op energiecontract van gemeente.

• Verwachting verlies 2022 +/- € 22.000.

• Liquiditeit is verbeterd.



Budget 2023

• Gemeente gaat nieuwe schuur waarschijnlijk casco opleveren 
inclusief dak, toiletten, elektra en nieuwe vloer. 

• Overige investeringen nieuwe schuur zijn voor onze rekening.

• Pachtprijs grond 2022 ‘slechts’€ 6.329; voor 2023 nog onbepaald, 
wordt langdurige pacht en huur schuur obv afschrijvingen 
gemeente.

• Bijdrage HBNL € 40 per mond obv stand per 1-10 met 
naverrekening.

• Prijsstijgingen van grondstoffen, brandstoffen en lonen, inflatie 
stijgt naar recordhoogtes.



Investeringen 2023 (of later)

• Aanpassingen schuur en erfverharding

• Zonnepanelen op het dak

• Aanschaf en inrichting kas

• 2 nieuwe tuinen en aanpassing beregening 

• Vervanging rode tractor

• Evt. vervanging machines ivm arbowetgeving



Aantallen leden in 2023

• Contractuele termijn afnameplicht van instappers 2020 eindigt.

• Op 1-1 vallen hierdoor 35 monden weg

• En dat is ruim € 15.000 per jaar

• Budget 2023 wordt op 350 monden berekend



Verwachte kosten per maand € 17.100 

• Personeelskosten 6.250 (7 dagen boer in dienst)

• Huisvestingskosten 1.450 (pacht, huur stal en energie)

• Autokosten 600 (inclusief onderhoud)

• Representatie 100 (activiteiten)

• Algemene kosten 450 (accountant, verzekering, bankkosten)

• Advieskosten 200

• Afschrijvingskosten 2.850 

• Onvoorzien 500

• Kosten groente en fruit 2.750 (zaden, plantjes, grond, mechanisatie)

• Kosten kippen en voer 625

• Boerderij algemeen 200 (kleine aanschaf)

• Bijdrage HBNL 1.125



Contributie per maand

• Totale kosten boerderij € 17.100 excl. btw

• De contributie wordt € 12 per mond per week 

• Opbrengst bij 350 monden € 16.697

• Tekort per jaar €   4.833

• Overschot bij 400 monden € 23.790



Vlees 2023

• •Vanaf 1-1 geen vleesuitgifte en geen vleesabonnementen meer
• •Alle vleestegoeden vervallen op 31-12-2022
• •De diepvries gaat uit (20% van stroomverbruik)
• •Rundvlees van Van Lievenoogen uit Soerendonk
• •Reserveren, bestellen en betalen via hun website 

Limousinbedrijfvanlievenoogen.nl 
• •Altijd vers geleverd op een vooraf aangekondigde zaterdagochtend
• •Pakketten van +/- 6,5, 13 of 20 kilo rundvlees voor € 100, € 190, € 275
• •Pakketten van Boer Arie in Heeze zijn (nu) niet beschikbaar



Vragen?



Goedkeuring contributie?

“De contributie wordt € 12 per mond per week in 2023”



Ledenwerving, ledenbehoud en vrijwilligers



Wervings activiteiten 2022

26

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2022

3. 19/3 
Rondleiding via 

CSA

1.Hovense Boeren

4. Evenementen Braderieen

Plan 2022 
opzetten

Afstemmen met 
communicatie/PR

Lente
markt

3. Rondleiding 3. Rondleiding 3. Rondleiding 3. Rondleiding 3. Rondleiding 3. Rondleiding 3. Rondleiding 3. Rondleiding

Werving

Activiteiten

Communicatie

Nu

Uiensoep 
maken

Eieren 
verven

2. Bedrijfslidmaatschap

6A. Leden 
Werven monden

6B. Leden werven andere  leden 6F.Opslingereffect 
monden

6C. Info 
bord/marketing 

materiaal

6D. Nieuw lid: Welkom door werving/bestuur bij eerste uitgifte

Buitenfilm?

10/4 
HeezeLeeft!

28/3 Lindt 
Mert

24/4 Duurzaam 
vooruit Sterksel

1/5, Braderie 
Waalre

26/5, Braderie 
Budel Schoot

Festival 
Valkenswaardig

Zomares Avond

Bourgondisch 
Cranendonck

3. Rondleiding



Conclusies en aanpak werving 2023 (1)

● Werving ook richten op ledenbehoud
● PvA gericht op EHV, Valkenswaard, kring van dorpskernen 

rondom de boerderij
● Specifieker gericht op de 4 doelgroepen
● Focus op Samen DUURZAAM voedsel produceren
● Present op markten/braderieën, met thema duurzaamheid
● Meedoen met en organiseren van lezingen in de focus gebieden



Conclusies en aanpak werving 2023 (2)

● Flyer acties in dorpskernen rondom Soerendonk
● Meer gebruik maken van social media, meeliften met marketing 

vanuit HBNL
● Concept bedrijfslidmaatschap is uitgewerkt en “getest” bij 1 

bedrijf, verder uitbreiden naar bedrijven in regio
● Benaderen van werknemers van en via grote tech-bedrijven in 

regio
● Hulp gezocht: Een echte sales tijger die hier de schouders onder 

wil zetten!



Conclusies en aanpak ledenbehoud 2023

● Onderzoek naar redenen opzeggen lidmaatschap

● PVA om op basis van die redenen aanpassingen door te voeren

● Vaker in gesprek met leden komen 



Reguliere werkzaamheden, maar ook de 
verbouwing van de schuur

Wat zou jij willen doen? 

Vertel het me!

Mail: vrijwilligers@herenboerendegrooteheide.nl

Tel/whapp: 06-46602634

Tijdens zaterdag uitgifte

Vrijwilligers



Gestelde vragen en opmerkingen

Gemelde incidenten: 

(1) Er was een incident deze zomer waarbij iemand een behoorlijke

allergische/pijnlijke reactie heeft gehad bij contact met wijnruit.

(2) Het andere incident was dat de emmer met mesjes en andere

(persoonlijke) spullen verborgen stond in het gras en dat dit in de maaier

terecht is gekomen. Geen persoonlijk letsel, wel potentieel gevaarlijk.



Bedankt voor jullie 
aandacht, tot ziens 

op de boerderij!


