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Mooie initiatieven
Als coöperatie zijn we deze maanden druk bezig met het

Greenferm financieel mogelijk maken. De ledenraad heeft

traject “Vitale Coöperatie”. Om onze missie en visie scherp

ingestemd met het verstrekken van een lening aan Greenferm.

te hebben willen we eerst weten wie onze leden zijn,

Namens het bestuur ben ik nauw betrokken bij dit traject.

wat hun behoeftes en wensen zijn en wat zij verwachten

Waarin investeren wij precies? En waarom is dit iets waar

van FromFarmers. Daarom is - op moment van schrijven

agrarisch Nederland op zit te wachten? U leest er meer over

- een enquête in voorbereiding om dit inzichtelijk te

op pagina 6-7 in deze Ambitie.

maken. In het licht van bovenstaande ontwikkelingen
zijn bestuur, ledenraad en een werkgroep al enige tijd

Ook over dit onderwerp vertellen we u graag meer tijdens de

met elkaar in gesprek over de strategische koers. Doel

ledenbijeenkomsten in september/oktober. Lees achterop

is een toekomstbestendige coöperatie te blijven en een

deze Ambitie over welke bijeenkomsten er zijn en meld u aan.

professionele (groot)aandeelhouder van ForFarmers. Dit moet

Graag tot ziens!

uiteindelijk resulteren in:
• duidelijke meerwaarde voor de leden;

PS: Heeft u al gezien dat onze website is vernieuwd? Het

• aantrekkelijk voor jonge boeren;

heeft nu een moderne uitstraling en alle informatie staat

• professioneel (groot)aandeelhouderschap voor ForFarmers;

overzichtelijk vermeld. We zijn erg blij met het resultaat!

• het samen sterker maken van de coöperatie en ForFarmers.

Neem snel een kijkje op www.fromfarmers.eu.

We bespreken dit onderwerp graag met u op de
ledenbijeenkomsten dit najaar. Bezoek de bijeenkomst bij u in
de buurt en laat uw mening horen. Alleen dan weten we wat
onze leden vinden en verwachten.
Katalysator rol

INHOUD

Er gebeurt meer. U weet dat wij als katalysator willen fungeren
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om initiatieven in agrarisch Nederland op gang te brengen, zo

Vincent Hulshof

ook in mestverwerking. Coöperatie FromFarmers wil samen

Bestuurder

met het Mestinvesteringsfonds het mestverwerkingsinitiatief

Coöperatie FromFarmers
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COLOFON
Ambitie is het ledenblad voor de leden van
Coöperatie FromFarmers U.A. Informatie over
het lidmaatschap is te vinden via de website:
www.fromfarmers.eu.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden
ontleend. Voor de volledigheid verwijzen wij
u naar de website www.fromfarmers.eu,
waar meer informatie staat, zoals brochures,
documenten en presentaties.
Coördinatie en eindredactie:
Afdeling communicatie ForFarmers.

Column ledenraad
Opleiden en trainen
Twee jaar terug begon ik aan de opleiding AOCV (Algemene

De tweede dag gaat dieper in op het bedrijf ForFarmers, dan

Opleiding Coöperatieve Vaardigheden) van NICE-Nyenrode.

maak je ook kennis met enkele directieleden.

Deze opleiding volgde ik met zeventien cursisten vanuit

Deze dagen zijn intensief en er komt erg veel informatie voorbij,

verschillende coöperaties, zoals ABZ, AgruniekRijnvallei,

maar zo kom je wel goed voorbereid de ledenraad binnen.

Agrifirm, Cosun, Flora Holland, Topigs, Cono kaasmakers,

Fijn dat het elke keer weer lukt om zeer gemotiveerde nieuwe

FrieslandCampina en Boer en Zorg. Dat maakte de opleiding

ledenraadsleden te krijgen die de raad komen versterken.

extra boeiend, van elkaar kun je veel leren. Ik heb ook vaak uit
moeten leggen hoe bijzonder onze coöperatie en de historie

Ook volgend jaar, door het rooster van aftreden, gaan we weer

is. Wij zijn de grondlegger van ForFarmers, zo ook diens

afscheid nemen van ledenraadsleden en zijn we weer op zoek

grootaandeelhouder.

naar nieuwe leden die actief willen bijdragen aan de coöperatie.
Voor elke sector hebben we nieuwe gezichten nodig.

Het waren twee intensieve jaren, er werd veel van je verwacht
en het kennisniveau was erg hoog. Maar ik heb er ook veel

Lijkt het jou wat? Neem dan contact op met een ledenraadslid,

geleerd. Vragen als: ‘hoe kunnen we als coöperatie ervoor

dan kunnen we je vertellen wat de ledenraad inhoudt en je

zorgen dat ForFarmers dicht bij de boeren blijft staan? Hoe

vragen beantwoorden. Ik kijk uit naar je telefoontje!

blijven wij die goede gesprekspartner die serieus genomen
wordt? Met andere woorden: Hoe hou je het boerengevoel
boven in de top?’ passeren de revue.
Ik denk dat investeren in de kwaliteit, kennis en ontwikkeling
van de ledenraad erg belangrijk is om een serieuze
gesprekspartner te zijn en te blijven voor de directie van
ForFarmers. Goede vragen stellen, inzicht en kennis van het
jaarverslag hebben, nieuwsgierig en betrokken zijn en je goed
voorbereiden voor de vergadering, is voor een lid van de
ledenraad een vereiste. Daarnaast is het belangrijk dat we de
mogelijkheid krijgen om onszelf verder te ontwikkelen of als
gehele ledenraad een studiedag te volgen.
Voor de nieuwe leden hebben wij een introductieprogramma.
In twee dagen leren ze alles over de rol als lid van de ledenraad.
De eerste dag nemen we ze o.a. mee in de structuur van de
coöperatie, de historie en rol van het bestuur van FromFarmers.
En ze krijgen een eerste kennismaking met ForFarmers: met
een fabrieksbezoek in Lochem en toelichting over de productie,
logistiek en de internationale aspecten van de onderneming.

Sabine Grobbink
Ledenraadslid sector varkens
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Terugblik ledenavond 2019

Wat kun je zelf doen aan
klimaatverandering?
De jaarlijkse ledenavond van Coöperatie FromFarmers werd ditmaal bezocht door ruim 300 aanwezigen.
Voorzitter Ben Volker geeft een terugblik op deze gezellige en leerzame avond.
Op 8 mei jl. kwamen we weer bij elkaar bij Dieka in Markelo

te vertellen? Feit is, dat het klimaat aan het veranderen is.

voor de jaarlijkse ledenavond. Na de formele punten, zoals

Je kunt volgens Gerrit Hiemstra deze verandering op twee

toelichting van de jaarresultaten van FromFarmers en

manieren aanvliegen:

mededelingen vanuit het bestuur, namen we afscheid van

• Je komt in actie, d.w.z. je verandert je gedrag en helpt

Jan Potijk (directeur ForFarmers Nederland) en introduceerde
Pieter Wolleswinkel, de nieuwe directeur van ForFarmers
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klimaatverandering te minimaliseren.
• Je doet niets aan klimaatverbetering. Let wel, de

Nederland, zich. Daarna betrad onze gastspreker het podium.

verandering gaat door, waardoor je je alsnog moet

Gerrit Hiemstra, voor velen bekend als weerman van het NOS,

aanpassen aan de nieuwe situatie die is ontstaan.

nam ons mee in zijn wereld van weer en klimaat.

Kortom: je zult je hoe dan ook moeten gaan aanpassen.

Klimaatverandering

Gerrit Hiemstra vertelde dat er veel misvattingen zijn over

De zomer van 2018 zal voor velen in het geheugen gegrift

het klimaat. Die gaan niet eens over de klimaatverandering

staan als zeer heet en droog. De impact van deze extreme

zelf, maar over hoe de samenleving er op dit moment mee

zomer was voor boeren ook duidelijk zichtbaar: er kwam

omgaat. De eerste is dat veel mensen steeds minder waarde

minder ruwvoer van het land. Ook heeft de droge zomer

hechten aan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

impact gehad op ForFarmers vanwege de uitdagingen met

‘Fake news’ en ‘factfree politics’ gaan hand in hand.

de aanvoer van grondstoffen door de lage waterstanden in

Een tweede belangrijke misvatting is dat klimaatverandering

de rivieren. Daarnaast is er een actueel maatschappelijk debat

een ‘links’ onderwerp is en dat ‘rechts’ er niets mee hoeft te

gaande over de rol van de agrarische sector bij de emissie van

doen. Klimaatverandering geldt voor iedereen en we zullen

broeikasgassen in relatie tot klimaatverandering. Hierdoor

er met z’n allen voor moeten zorgen dat de netto-emissie

staat onze sector onder druk. Wat wist Gerrit Hiemstra hierover

van broeikasgassen naar nul gaat, hoe eerder hoe beter.

Veel mensen realiseren zich niet dat ook het niet nemen van

Wat kunnen we doen? Wat moeten we doen?

maatregelen een beslissing is die consequenties voor de

Gerrit Hiemstra noemde een drietal tips:

toekomstige generatie heeft.

1.

Beperk uw persoonlijke CO2-emissie: denk aan
energiebesparing (bijkomend voordeel: goed voor de

Energietransitie

portemonnee), minder spullen kopen (“consuminderen”),

Gerrit Hiemstra hielp ons herinneren dat velen van ons al

pak de fiets of trein/bus en neem maar zeer beperkt (of liever

eerder een energietransitie hebben meegemaakt: van land

niet) het vliegtuig. En ondanks de samenstelling van ons

bewerken met paard naar gemotoriseerde (landbouw)

gezelschap tipt Gerrit Hiemstra de aanwezigen op het eten

werktuigen. En van radio of telefoon naar televisie, computer

van minder vlees. “Hiermee beperk je zeker de persoonlijke

en mobieltjes. Nu zitten we middenin de volgende

CO2-emissie. Het is bovendien een trend onder de consument,

energietransitie, naar minder emissie van broeikasgassen en

daar kun je je als veehouder niet voor verschuilen.”

meer gebruikmaken van alternatieve energiebronnen zoals

2.

Beperk de emissie van uw bedrijf.

zonne- en windenergie.

3.

Benut kansen: kies voor alternatieve energieproductie (vooral
zonne- en windenergie) en leg CO2 op uw bedrijf vast of

Waarom verandert het klimaat?

wordt lid van een organisatie die zich hiermee bezighoudt.

Door de modernisering, door de wereldwijde handel, het
vele verkeer op de weg, in de lucht en op zee stoten we meer

Tot slot: Waar doen we het allemaal voor?

broeikasgassen uit en warmt de aarde op. Dit gaat – volgens

Voor de toekomstige generatie. Dit sluit natuurlijk perfect aan

onderzoeken – de laatste 40 jaar in rap tempo: warmde de

bij ForFarmers’ missie ‘For the Future of Farming’. Al met al was

aarde voor 1980 eigenlijk niet op, daarna is de mondiale

het een geslaagde avond! Heeft u een idee voor een spreker op

temperatuur alleen maar gestegen.

onze volgende ledenavond? Geef dit dan aan het bestuur door.

Zo ging het er in 1960 nog aan toe. Het is daarna snel gegaan met de modernisering en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen.
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Mestverwerkingsinitiatieven in beeld
Coöperatie FromFarmers wil als katalysator fungeren om boereninitiatieven of -projecten mogelijk
te maken, bijvoorbeeld op het gebied van mestverwerking. Zo kan de coöperatie iets terugdoen
voor haar leden, want als de druk op de mestmarkt daalt, heeft iedere veehouder hier profijt van.
De vorige Ambitie schreven we over de lening die FromFarmers beschikbaar stelde aan AgroGas,
nu lichten we de voorfinanciering voor de bouw van Greenferm in Apeldoorn toe.
Het mestverwerkingsproces in Apeldoorn omvat de

FromFarmers investeert in de toekomst van de veehouderij

verwerking van varkens-, rundvee- en kalverendrijfmest

Coöperatie FromFarmers wil actief bijdragen aan de toekomst

in een dunne en dikke fractie middels zeefbandscheiding.

van de veehouderij. Vanuit die missie wil de coöperatie

Doelstelling is om 350.000 ton mest te gaan verwerken. De

sectorinitiatieven financieel mogelijk maken, bijvoorbeeld

gekozen technieken hebben zich allemaal bewezen, wat een

initiatieven die bijdragen aan duurzame oplossingen in

voordeel is van deze installatie. De dikke fractie en (spui)

de sector. In dit licht stelt Coöperatie FromFarmers een

slib uit de vijzel- en zeefbandpers worden bio-thermisch

lening beschikbaar aan Greenferm B.V. Daarnaast zorgt

gedroogd tot een drogestofpercentage van circa 55%. De

het Mestinvesteringsfonds voor aanvullende financiering.

dunne fractie gaat naar een membraambioreactor, een

Het Mestinvesteringsfonds is een initiatief van 25

biologische zuivering die veelal bij rioolzuiveringsinstallaties

mengvoerbedrijven, waaronder ForFarmers.

wordt gebruikt. In de bioreactor vinden verschillende
processen plaats, waaronder nitrificatie en denitrificatie

Johan Temmink, specialist mineralenmanagement bij

en waarmee stikstof wordt omgezet naar vrij stikstofgas

ForFarmers, aan het woord

dat in de lucht wordt opgenomen. Een deel van de

Een ander voorbeeld van een

stikstof en fosfaat wordt in de bioreactor vastgelegd in

project op het gebied van

actief slib. Het zuiveren van het afvalwater vindt plaats

mest, is de Kunstmestvrije

via membraampakketten waar de beluchte dunne fractie

Achterhoek. Johan Temmink,

doorheen wordt geleid. Zo ontstaat een eindproduct

specialist mineralenmanagement

dat bestaat uit loosbare dunne fractie (restfractie waar

bij ForFarmers, vertelt: “De

alle zouten nog in aanwezig zijn) en gehygiëniseerde,

Kunstmestvrije Achterhoek

gecomposteerde dikke fractie. Met het eindproduct dat

is een project dat landelijk

hier wordt geproduceerd worden de afzetmarkten goed

dient als voorbeeld voor

bediend en zijn we weer een stap vooruit in het verwerken

kringlooplandbouw. De stikstof

en verwaarden van mest.

wordt uit varkensmest onttrokken

Een digitale impressie van Greenferm. De bouw is inmiddels in volle gang. (Bron: de website van Greenferm).
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Johan Temmink

Medio maart verrichte Stijn Steendijk namens ForFarmers de aftrap van het Groene Weide Meststof (GWM) demonstratieprogramma 2019. Hij deed dit o.a.
samen met Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro van het ministerie van LNV en gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland. Tijdens de aftrap
werd de eerste emissie-arme zodenbemester voor bemesting met GWM in gebruik genomen.

en omgezet in kunstmestvervangers, Groene Weide Meststof

Beleidsmatig zegt de overheid: we streven naar grootschalige

genoemd. ForFarmers is betrokken bij de afzet van deze

mestverwerkingsinitiatieven, omdat mestverwerking

kunstmestvervangers en de ruwvoerspecialisten leveren advies

een moeilijk verhaal is. Grootschalig heeft het voordeel

aangaande de toepassing van het product.

dat het kostenefficiënter kan. Een centrale kan veel meer
verwerken dan dat iedere boer op zijn eigen erf mest gaat

Waarom ontstaan er diverse mestverwerkingsinitiatieven?

verwerken. Ook de agrarische sector is het erover eens

Johan: “Laat ik eerst nog even het mestprobleem uitleggen. De

dat we toe moeten werken naar een paar grootschalige

overheid zegt: Nederland heeft een mestprobleem, maar als je

mestverwerkingsinstallaties. Dan kunnen we ook beter

het goed bekijkt, dan kan de pluimveesector haar mest 100%

monitoren dat alle mest netjes wordt verwerkt en afgezet, de

verwerken. De melkveesector is grondgebonden, dus in principe

fraudegevoeligheid neemt af.”

moet ieder bedrijf genoeg grond hebben om alle mest op kwijt
te kunnen. Maar de varkenssector en de vlees-/rosékalveren

Waarom komen de initiatieven dan zo lastig van de grond?

hebben geen grote hoeveelheden grond, dus de intensieve tak

“Onvoldoende financiële middelen, onvoldoende betrokken

die niet grondgebonden is, moet met mestafzet aan de slag.

boeren, is natuurlijk de ene kant van het verhaal, daarnaast

Daarom zijn er diverse initiatieven.

verloopt het vergunningtraject moeizaam, met weerstand uit
de maatschappij. Maar bovenal is er nog veel onzekerheid:

Verder is de Nederlandse fosfaatuitstoot de afgelopen jaren

houden we nog genoeg boerenbedrijven over om mest te

al flink teruggedrongen, we zitten nu op 162 miljoen kg in

leveren? Welke regelgeving gaat er spelen in de veehouderij,

2018, dus ruim onder het plafond van 172,9 miljoen kg fosfaat.

hoeveel veehouders (varkenshouders) gaan er nog stoppen

Hierdoor zien we dat fosfaat geen probleem vormt, maar de

en welke uitwerking gaat de PAS hebben? De varkenshouderij

stikstof- en ammoniakuitstoot en bijbehorende PAS (Programma

produceert bijvoorbeeld 38 miljoen kg fosfaat; daalt in

Aanpak Stikstof) vormen een groter probleem. Nederland zit nu

Nederland het aantal varkens (vanwege de warme sanering/

dichter tegen het stikstofplafond, dan het fosfaatplafond, aan.

opkoopregeling), dan daalt ook de mestproductie. Kortom:

De stikstofkringloop is ingewikkelder, moeilijker vatbaar en kan

hoe ziet de sector er over vijf of tien jaar uit? Pas als deze

in verschillende vormen voorkomen. Via het project Vruchtbare

vragen concreet zijn, weet je hoeveel verwerkingscapaciteit

Kringloop doen we hier ervaring mee op.

er werkelijk nodig is in Nederland”, besluit Johan.
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Ledenraadsleden stellen zich aan u voor
De ledenraad is het hoogste orgaan van Coöperatie FromFarmers. De ledenraad bestaat uit
26 personen, verdeeld over de sectoren rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij
en akkerbouw (t/m 2020). In deze Ambitie stellen twee ledenraadsleden zich aan u voor.

John Koeleman is 41 jaar en getrouwd met Diana.
Samen hebben ze drie kinderen en wonen ze op een
melkveebedrijf in Geesteren, gelegen tussen Lochem
en Borculo. In 2017 heeft hij het melkveebedrijf van
zijn ouders overgenomen, na 17 jaar in maatschap.
Hij houdt 150 melkkoeien en 70 stuks jongvee. John
is sinds 2018 ledenraadslid en zit voor de sector
rundveehouderij in de ledenraad.
Wat is je bedrijfsstrategie?
Mijn doelstelling is een toekomstbestendig bedrijf te runnen
waarbij er balans is tussen grond, gebouwen, arbeid, kapitaal
en maatschappij. Door alles goed te laten samenwerken is een
bedrijf in staat de juiste keuzes te maken en de kostprijs te
beheersen. Indien de balans scheef is, heeft het direct invloed
op kostprijs en stuurmogelijkheden.

Hoe kijk je tegen het bedrijf ForFarmers aan?
De directie van ForFarmers is goed benaderbaar voor al onze

Sinds wanneer en waarom ben je lid van de coöperatie?

vragen, maar ook vooral bezig een groot bedrijf te leiden. We

Ik ben van oudsher lid via de maatschap van mijn ouders. Ik

merken dat ook onze leden druk zijn met het eigen bedrijf en

heb het Vermogen Op Naam-traject bewust meegemaakt en

minder bewust bezig zijn met FromFarmers. De meerwaarde

vrijwel direct een beetje gehandeld met voerequivalenten

van de coöperatie moeten we dus zien op te krikken. Maar

en participaties om te leren wat je ermee kon. Dat heeft me

bovenal moeten de adviezen en producten van ForFarmers

inzicht verschaft dat we naast afnemer van de producten van

het verschil maken bij de boer op het erf.

ForFarmers ook beheerder zijn van een groot boerenvermogen.

Wat wil je de coöperatie meegeven?
Waarom ben je lid geworden van de ledenraad?

De coöperatie wil katalysator zijn om initiatieven die het

Begin 2018 ben ik benaderd om in de ledenraad te stappen. Die

sectorbelang dienen mogelijk te maken. Daarnaast kunnen

vraag kwam op het goede moment. Ik was benieuwd naar de

we middels het benoemen van de juiste commissarissen

rol van FromFarmers als grootaandeelhouder van ForFarmers.

het boerengevoel binnen de onderneming ForFarmers
waarborgen.

Hoe ervaar je de ledenraad?
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Een vraag die mij bezighield was: “Hoe behartig je nu

Heb je nog advies voor de leden?

het coöperatief belang van boeren die zaken doen met

Ik wil de leden adviseren zuinig te zijn op het vermogen

ForFarmers en producten afnemen, maar daarnaast ook

in FromFarmers. Behalve rendement levert het een

nog vermogen duurzaam willen laten renderen, terwijl de

unieke mogelijkheid op om sectorbelangen handen en

uitvoering ligt bij een beursgenoteerd bedrijf?” Deze vraag

voeten te geven, bijvoorbeeld via lokale initiatieven zoals

komt regelmatig terug in discussies met bestuur en directie.

mestverwerking, Vruchtbare Kringloop Achterhoek of

We moeten als ledenraad goed beslagen ten ijs komen om

duurzame marktconcepten die een beloning voor de boer

onze wensen en doelstellingen gedragen te krijgen.

opleveren.

Bert Schrage is 48 jaar en getrouwd met

Hoe kijk je tegen het bedrijf ForFarmers aan?

Jolanda. Samen hebben ze twee kinderen, een zoon
(15) en een dochter (13). In het dorpje Bruinehaar
(Twente) runnen ze een akkerbouwbedrijf met
hoofdzakelijk aardappelen. Het grootste deel
bestaat uit pootaardappelen. Verder verzorgen ze
de teelt, opslag en verwerking van aardappelen
voor collega’s in loonwerk. Ze hebben twee
medewerkers in dienst, in drukke periodes maken
ze daarnaast nog gebruik van losse krachten. Bert
zit tot eind 2020 in de ledenraad voor de sector
akkerbouw.

De strategie van ForFarmers is het verder uitbouwen van
de kernactiviteit en dit is alleen maar voer. Dit past ook in
de definitie van Horizon 2020. De akkerbouwtak is wel een
activiteit met een zeer goed rendement, dus mijns inziens zou
het best binnen het verdienmodel van ForFarmers passen, maar
in de toekomst zou het te kleine marktaandeel, het behoud van
goede voorlichters en te weinig ruimte voor onderzoek, voor
problemen gaan zorgen. Ik heb dit echter nooit zo ervaren. Wij
hebben altijd een perfecte voorlichting gekregen met breed
inzicht van de voorlichters. Dit is altijd van grote meerwaarde
geweest voor ons bedrijf. De akkerbouwtak is verkocht aan
CZAV, deze zet het voort onder de naam Agriant. Het grootste

Wat is je bedrijfsstrategie?
We proberen vooruit te kijken in deze lastige tijden met
vaak onterechte politieke en maatschappelijke druk.
Als akkerbouwbedrijf hebben we altijd gezocht naar
mogelijkheden om onze producten tot meerwaarde te
maken. Wij hebben dit gedaan door ons te richten op de
teelt van pootaardappelen. Er kwam steeds meer vraag om
ook de teelt voor collega’s te gaan verzorgen in loonwerk.
Ook de opslag en verwerking hebben wij opgepakt om zo
jaarrond met de aardappelen bezig te zijn.
Sinds wanneer en waarom ben je lid van de coöperatie?
Sinds we de afzet van graan en de inkoop van
akkerbouwproducten via de coöperatie konden doen zijn we
lid. Dat is dus al ‘eeuwen’.
Waarom ben je lid geworden van de ledenraad?
Begin 2017 ben ik gevraagd. De ledenraad zocht een lid
vanuit de akkerbouw. Het leek mij wel een uitdaging om de

gedeelte van de medewerkers is nu ook werkzaam bij Agriant.
Voor de klanten is er dus eigenlijk weinig veranderd. Binnen de
ledenraad hebben we erop toe kunnen zien dat de overname en
de contacten met CZAV goed zijn verlopen. Binnen afzienbare
tijd zal de akkerbouw niet meer vertegenwoordigd zijn binnen
de ledenraad.
Wat wil je de coöperatie meegeven?
Vooral zo doorgaan en zorgen dat de coöperatie een
goede binding houdt met ForFarmers. De ledenraad is de
vertegenwoordiger van de leden. Het is belangrijk dat de
zeggenschap hier blijft om zo voldoende sturing aan ForFarmers
te kunnen geven.
Heb je nog advies voor de leden?
Neem zoveel mogelijk producten en diensten af van ForFarmers,
maar blijf wel scherp. De specialist die bij je op het erf komt kan
de verbinding leggen tussen het boerenverstand en de ambities
van ForFarmers.

belangen van onder andere de akkerbouwleden te mogen
behartigen.
Hoe ervaar je de ledenraad?
De ledenraad ervaar ik als zeer positief. Het is een leuke,
fanatieke groep ondernemers met ieder zijn eigen
kwaliteiten. De verscheidenheid van deze groep houdt ons
allen scherp. Dit is tevens zeer leerzaam en draagt bij tot
kennisverbreding. Als akkerbouwlid begon ik net een beetje
te wennen, toen ForFarmers besloot de akkerbouwtak af
te stoten. Ik dacht: ‘zit ik er net bij en dan gaan ze de boel
verkopen’.
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Edwin Dinkelman: “Ik heb profijt,
zonder dat ik veel risico loop”
Melkveehouder Edwin Dinkelman neemt deel aan de regeling jonge boeren.

Toen melkveehouder Edwin Dinkelman (36

minimaal 20% van het vermogen bij de coöperatie blijft. “In

jaar) hoorde van de regeling jonge boeren heeft

eerste instantie zouden 100% van de aandelen verhandelbaar

hij direct het aanmeldformulier ingevuld en
opgestuurd naar Coöperatie FromFarmers. “Dit is

worden. Maar na kritische geluiden van leden en het traject met
Mc Kinsey is toen het huidige systeem met prioriteitsaandeel
tot stand gekomen.”

een mooie manier om voerequivalenten op naam
te krijgen, zonder dat je direct veel risico loopt.”

Ook heeft Edwin er altijd op gelet dat hun maatschap
(melkveehouderij) voldoende voerequivalenten op naam

Waarom wilde Edwin Dinkelman voerequivalenten via de

had, minimaal evenredig aan de afname van producten bij

regeling jonge boeren kopen? “Ik vind het belangrijk dat

ForFarmers. Maar er werd in die periode ook aangegeven dat

er een coöperatie is en dat deze blijft. Het is goed dat de

de voerequivalenten zouden verdampen. “Met die kennis heb

coöperatie 17,4% van het vermogen niet op naam van de

ik toen alle voerequivalenten verkocht en omgeruild voor

leden heeft gezet, maar zelf houdt. Daarmee blijft een deel in

certificaten. Daarna bleken de voerequivalenten nog steeds

boerenhanden. Maar daarnaast moeten wij boeren ook hierin

waarde op te leveren, FromFarmers kan dit gebruiken voor

meegaan door certificaten op naam te houden, zodat we met

een resultaatuitkering, dus toen ik hoorde van de regeling

elkaar minimaal 20% van het vermogen vertegenwoordigen.

jonge boeren, heb ik me daarvoor aangemeld. Ik heb voor

Daarmee hebben we een prioriteitsaandeel in handen.”

500 voerequivalenten aangevraagd – dit aantal benutten we
ongeveer op jaarbasis - , want ik wil graag betrokken blijven bij

Voerequivalenten leveren waarde op

de coöperatie. Ik had ook eigen geld kunnen gebruiken, maar ik

Edwin weet van de hoed en de rand omdat hij in de periode

vind dit een rustige manier van binding met de coöperatie, de

2008 t/m 2016 in de ledenraad heeft gezeten. Hij heeft zich

lening lost vanzelf af, ik heb er verder geen omkijken naar.”

destijds met zijn collega-ledenraadsleden hard gemaakt dat
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Edwin is zich er dus goed van bewust dat meedoen aan de
regeling jonge boeren betekent dat de resultaatuitkering de
komende jaren opgaat aan betaling van rente en aflossing van
de regeling. “Dat maakt mij niet uit, ik doe het voornamelijk
voor de binding met de coöperatie. En nadat de lening is
afbetaald (binnen tien jaar) heb ik wel weer profijt van de
resultaatuitkering. “
Wat betekent de coöperatie voor jou?
“Ik vind het belangrijk dat er een coöperatie is. Sommige boeren
zijn erg kritisch op de coöperatie en haar bestuur en ledenraad.
In hun ogen kunnen de mensen die ons in bestuur of ledenraad
vertegenwoordigen, het nooit goed doen. Dan hoor je: ‘waarom
maakt de coöperatie zoveel kosten per jaar, kan dit niet minder?’
Maar ik vind het heel goed dat we een ledenraad hebben die
de onderneming toetst. Dat ontzorgt mij als boer ook, ik weet
dat er een afvaardiging is die het doet. Op de lange termijn
zijn de boerenbelangen goed geborgd. En de onderneming
ForFarmers krijgt sturing door de coöperatie. De coöperatie
ziet erop toe dat ForFarmers zorgt voor belangenbehartiging,
maar ook investeert in initiatieven zoals mineralenprojecten
of een duurzamere voerproductie, zoals bijvoorbeeld de
biomassacentrale in Lochem. Bovendien wordt hierdoor de

Bedrijfsgegevens
Edwin zit met zijn vrouw en ouders in de maatschap.
Ze houden 170 melkkoeien op 70 hectare grond
(55 hectare eigendom), waarvan 12,5 hectare mais.
Daarnaast koopt de maatschap mais aan. De gemiddelde
melkproductie ligt op 9.400 liter per koe. De koeien
worden gemolken in een 28-stands carrousel melkstal.
Twee keer in de week huren ze een melker in (zzp-er), de
overige tijd melkt Edwin zelf. De melkkoeien krijgen een
rantsoen van gras, mais, maismeel, standaard brok plus
eiwitaanvulling.
Het is de ambitie van Edwin om een gezonde
melkveehouderij te runnen en goed op de hoogte te
blijven van alle ontwikkelingen in de agrarische sector. Hij
is inmiddels acht jaar secretaris van de European Dairy
Farmers (afdeling NL) en vindt het zeer waardevol om met
andere melkveehouders uit Nederland en omringende
landen ervaringen uit te wisselen. Dit kan hij elke
toekomstgerichte veehoud(st)er aanbevelen.

regionale kringloop gestimuleerd, want Streekhout Achterhoek
mag het hout leveren. Op deze manieren doet ForFarmers weer
iets voor de agrarische sector.
En we merken dat de burger steeds verder van de landbouw
af komt te staan, dat geeft onnodige kritiek. Je moet als boer
tegenwoordig communicatiespecialist zijn om alles uit te
kunnen leggen… In dit geval hebben wij een coöperatie die
de onderneming scherp houdt en zorgt dat onze belangen
worden behartigd.”

Regeling jonge boeren voor aankoop voerequivalenten
Ook voor jonge boeren wil Coöperatie FromFarmers een aantrekkelijke coöperatie zijn. Daarom is een financieringsregeling
voor de aankoop van voerequivalenten in het leven geroepen, zodat jonge ondernemers met onvoldoende financiële
middelen, toch voerequivalenten op naam kunnen krijgen. Er kunnen in het kader van deze regeling minimaal 100 en
maximaal 3.000 voerequivalenten per bedrijf gefinancierd worden.
De regeling is bedoeld voor leden van Coöperatie FromFarmers die producten afnemen bij ForFarmers N.V. en/of haar
dochterondernemingen en die op het moment van indienen van de financieringsaanvraag jonger dan 36 jaar zijn.
De resultaatuitkering die door benutting van voerequivalenten verkregen wordt, dient aangewend te worden voor het
terugbetalen van de rente en aflossing van de lening, totdat de lening is afgelost. De financiering kent een looptijd van
maximaal 10 jaar; vervroegde aflossing is mogelijk. Ga voor meer informatie of het aanmeldformuiler naar www.fromfarmers.eu
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Bekijk onze vernieuwde website
Trots berichten we over de vernieuwde website van Coöperatie
FromFarmers. Het is een moderne en functionele website
geworden, u kunt onze website nu ook prettig via tablet of
mobiel lezen. Alle informatie staat overzichtelijk gegroepeerd.
Mist u toch nog iets op deze site? Geef het dan aan ons door via
e-mail: info@fromfarmers.eu

Neem snel even een kijkje op
www.fromfarmers.eu

Uitnodiging
najaarsbijeenkomsten

Enquête
Vitale Coöperatie

Wij nodigen u van harte uit om naar één van onze

De coöperatie heeft een enquête verzonden, waarin we

najaarsbijeenkomsten te komen. U kunt vanaf 19.30 uur

gericht vragen naar uw mening over de coöperatie: wat

inlopen en om 20.00 uur starten we met het programma.

verlangt u van de coöperatie, zowel nu als in de toekomst?

Naast de vaste onderdelen vanuit het bestuur staan

Middels de uitkomsten willen we de toekomstvisie van de

we dit keer o.a. stil bij onze rol van katalysator voor

coöperatie scherp definiëren en streven naar een Vitale

mestverwerkingsinitiatieven. Ook willen we graag met u

Coöperatie.

in gesprek over de Vitale Coöperatie en bespreken we de
uitkomsten van de gehouden enquête (zie hiernaast). Het

Heeft u de enquête al ontvangen? Vul deze dan in, want

volledige programma vindt u in de uitnodiging en online.

onder de inzenders verloten we een ludieke beloning. Wilt
u deelnemen, maar heeft u geen enquête in uw mailbox

Datum en plaats ledenbijeenkomsten

gezien, stuur dan even een mail naar Ben Volker via:

Maandag 23 september, Zaal Zwakenberg, Raalte

ben.volker@fromfarmers.eu.

Dinsdag 24 september, Hotel Van der Valk, Uden
Dinsdag 1 oktober, Partycentrum Ensink, Weerselo
Woensdag 2 oktober, Zalencentrum De Witkamp, Laren

Save the date: Ladies Day

Maandag 7 oktober, Hotel Van der Valk, Assen

De ForFarmers Ladies Day is dit jaar op donderdag

Dinsdag 8 oktober, De Radstake, Heelweg

19 september bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Een
gezellig dagje uit met sprekers die ingaan op het thema:

Aanmelden

Boer-in-verbinding. Aanmelden hiervoor kan via

Laat ons even weten met hoeveel personen u aanwezig

www.forfarmers.nl/ladiesday.

bent. U kunt zich online aanmelden via onze website
www.fromfarmers.eu/leden
Lukt online aanmelden niet, geef uw aanwezigheid dan

Resultaat eerste halfjaar 2019

telefonisch aan ons door via T: 0573 28 88 00.

Op donderdag 15 augustus heeft ForFarmers N.V. haar
halfjaarresultaten 2019 bekendgemaakt. Meer informatie

Wij begroeten u graag op één van deze

hierover vindt u op de website www.forfarmersgroup.eu

ledenbijeenkomsten!

Coöperatie FromFarmers, Postbus 91, 7240 AB Lochem, info@fromfarmers.eu, www.fromfarmers.eu
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