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Ben Volker: “Coöperatie FromFarmers sterk verbonden met ForFarmers. 

Zeker in deze turbulente tijden is het dienen van het boerenbelang 

belangrijker dan ooit. Dit boerenbelang gemeenschappelijk dienen 

betekent dat we samen sterk staan voor onze leden en klanten. Dit is mijn 

drijfveer geweest in de afgelopen jaren als voorzitter van het bestuur van 

FromFarmers. Eind van dit jaar draag ik de voorzittershamer over aan 

Walter Gerritsen. We zitten als FromFarmers aan tafel bij de provinciale 

overheden om een rol te vervullen voor een toekomstbestendige 

agrarische sector. Voor onze leden én voor de klanten van ForFarmers”.

Pieter Wolleswinkel: “Door gezamenlijke inspanning met FromFarmers 

zijn er 92 klanten lid geworden. Dat betekent vertrouwen, daar zijn we 

trots op”.

Ben: “Leden hebben invloed in het functioneren van ForFarmers, per 

sector kennen we klankbordgroepen waar klanten van ForFarmers en 

leden vanuit de ledenraad van FromFarmers van gedachten wisselen. 

Input van signalen uit de markt zijn van belang om de marktconformiteit 

te toetsen. In deze Ambitie komen we daar uitvoering op terug. Ook 

vertellen collega-boeren wat hun bewogen heeft, naast het afnemen 

van producten van ForFarmers, ook lid te worden van FromFarmers 

en te investeren in voerequivalenten. Verhalen uit de praktijk”. Pieter: 

“Namens ForFarmers wil ik Ben bedanken voor de jaren van inzet voor 

onze boeren, de leden van FromFarmers. Verderop in deze uitgave 

vertelt Ben zelf wat zijn ambitie is geweest.  Ben: Dank voor het 

vertrouwen in de afgelopen jaren en mede namens het bestuur en 

ledenraad van FromFarmers wens ik iedereen het allerbeste voor de 

toekomst toe, een toekomst die past bij een ieders ambitie”.

Pieter Wolleswinkel en Ben Volker
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Coördinatie en eindredactie:  
Afdeling Coöperatiezaken FromFarmers.

Ben VolkerPieter Wolleswinkel

Van gangbaar naar biologische varkenshouderij:  

Ruben Exterkate organiseerde op 17 juni een open dag  

op zijn omgebouwde bedrijf in Bentelo. 

Ruben boert al langere tijd en wilde graag over van de 

gangbare varkenshouderij naar de biologische varkens-

houderij. In 2021 zijn de eerste biologische biggen geboren. 

Ruben’s bedrijf is van 750 zeugen omgebouwd met een 

nieuwe inrichting voor 170 zeugen in eigen aanfok, de 

gespeende biggen en 1.000 vleesvarkens.

Ruben is ledenraadslid van FromFarmers en wordt in 

2023 ook lid van de auditcommissie van FromFarmers. 

De auditcommissie beoordeelt de jaarrekening van de 

coöperatie en adviseert de 

ledenraad m.b.t. de cijfers. 

Ruben werkt zeer nauw samen 

met Reudink, de leveranciers van 

biologische voeders van ForFarmers. 

Via social media is kennis te nemen van 

de passie van Ruben: hij is actief op LinkedIn en Facebook. 

Beslist het bezoeken waard!

Janny Bom nodigde met haar man en zoon trots de 
gasten uit
Op 14 oktober zette de familie Bom de deuren open van 

hun uitgebreide varkensbedrijf in Zwinderen. Ze runnen 

een gesloten varkensbedrijf met 430 zeugen en 4.000 

vleesvarkens. Het bedrijf is uitgebreid met een stal voor 

1.800 vleesvarkensplaatsen, Beter Leven 1 ster. Janny is 

al vijf jaar ledenraadslid en betrokken vanuit haar rol als 

vertegenwoordiger voor de varkenssector. Kritisch en objectief 

vervult ze haar ledenraadsfunctie en is samen met haar man 

en zoon een trotse ondernemer.  Tijdens beide open dagen is 

FromFarmers ook deelnemer geweest en heeft veel bezoekers 

gesproken. 

In de afgelopen periode zijn er twee succesvolle 
open dagen geweest: bij Ruben Exterkate en bij  
Janny Bom, beide ledenraadslid en varkens-
houder. Een korte terugblik:

Open dagen

Speciaal voor de jeugd tot en met de basisschool hebben we een stripfiguurtje laten 

ontwerpen “Frommetje”. Frommetje is een stoer meisje dat natuurlijk op de boerderij 

woont en symbool staat voor de toekomst van de agrarische sector. Immers de jeugd 

van vandaag wil de boer of boerin van de toekomst zijn. Frommetje is te vinden op onze 

nieuwe website, klik je op haar icoontje dan proberen we iedere twee weken een leuke aansprekende actie, of spel, 

of prijsvraag, of fotowedstrijd of bedenk het maar te presenteren. Op pagina 15 vind je meer over Frommetje!  

Ga naar www.fromfarmers.eu/interessant/frommetje en kijk daar naar welke welkomstprijs je kunt winnen. 

Zeker de moeite waard.

Frommetje
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“Dank voor
het vertrouwen

en ik wens u
alle goeds!”

Ben Volker

In deze nieuwe rubriek “Op de strobaal met….” staat 

of zit elke keer iemand in de spotlights om zijn of haar 

verdiensten, speciale bijdrage of gewoon omdat hij of zij 

het verdient. En dan vertellend op een strobaal, zoals die 

kenmerkend is in onze sector. We leggen Ben dan ook, als 

afbijter van de spits, geen strobreed in de weg en laten 

hem graag vertellen. Ben vertrekt als voorzitter, na vijf jaren 

ledenraadslid te zijn geweest en daarna vijf jaar voorzitter 

van het bestuur van FromFarmers. Wat is zijn ambitie 

geweest in deze rollen:

Ben: “Het professioneel opereren in een internationale 

agrarische markt vraagt duidelijk een andere aanpak 

van een onderneming, van ForFarmers. Hoe stel je je op 

als groot-aandeelhouder én prioriteitsaandeelhouder 

richting ForFarmers. We hebben het aanbevelingsrecht 

voor vier van de zes commissarissen van de onderneming, 

via de vertegenwoordiging van ledenraadsleden in de 

klankbordgroepen houd je de vinger aan de pols met 

betrekking tot het functioneren van ForFarmers in de markt. 

Boerenbelang borgen”.

“Allemaal zaken die snel worden geroepen, maar daar moet 

ook inhoud aan gegeven worden”, vertelt Ben verder. Ben 

kiest weloverwogen zijn woorden:  “Om een professionele 

gesprekspartner te zijn voor de onderneming hebben we 

het project “Vitale Coöperatie” opgestart. Dat betekende 

enquêtes afnemen bij onze leden en ledenavonden 

organiseren, dit om input te krijgen over hoe een moderne 

coöperatie, misschien wel een bijzondere coöperatie, er uit 

zou moeten zien: meer dan alleen een doorgeefluik van het 

dividend door de benutting van voerequivalenten”.

“De kernwaarden: meer impact, meer kennis en meer  

rendement zijn ingevoerd en omschreven. De dienst-

verleningsovereenkomst tussen ForFarmers en FromFarmers 

is in de afgelopen twee jaar bijna tot een minimum terug 

gebracht: we hebben als FromFarmers nu bijna twee jaar 

een eigen team Coöperatiezaken. Dat betekent dat we 

onze coöperatie nu zelf runnen, een eigen gezicht hebben 

gegeven, vitaliteit in de coöperatie hebben gebracht. 

Een sprekend voorbeeld is de nieuwe website van 

FromFarmers, waar interactief contact met ons kan worden 

onderhouden”, glimlacht Ben toch best een beetje trots.

Ben vervolgt: “Bijzonder is ook, of misschien ook niet zo 

bijzonder, maar gewoon: ForFarmers en FromFarmers 

hebben elkaar nodig. Versterken elkaar elke dag opnieuw. 

Eigenlijk al meer dan 125 jaar lang een eenheid. Zo hebben 

we ForFarmers gefeliciteerd met het 125 jarig jubileum, of 

bestond de coöperatie 125 jaar? Dit is niet zo belangrijk, 

van belang is met nuchter boerenverstand de coöperatieve 

gedachte inhoud te blijven geven. Dat hebben we gedaan, 

maar dat zal zeker blijven, misschien nog wel noodzakelijker 

zijn”.

“In mijn ogen is FromFarmers een professionele coöperatie 

geworden, die zich zeker kan meten aan de onderneming. 

Dat vraagt bestuurskunde. Ik heb dan ook alle vertrouwen 

in mijn opvolger, het bestuur en de ledenraad van 

Ben Volker is melkveehouder in Bad Nieuweschans, 20 jaar geleden uit Twente naar Groningen verhuisd.  Samen met zijn 

vrouw en zoon runt hij in maatschap een bedrijf met 325 koeien met 145 hectare grond in gebruik. 

Ben Volker

Op de strobaal met….

“Als ik terug kijk naar de afgelopen jaren, kan ik wel zeggen dat het een 

bijzondere periode is geweest. Bijzonder in meerdere opzichten. Toen ik 

na moest denken over mijn bijdrage in deze nieuwe rubriek, realiseerde 

ik me dat ik de eerste voorzitter van de coöperatie ben, die te maken 

heeft gehad met ForFarmers als beursgenoteerde onderneming. Dat 

betekende voor mij aftasten: welke rol meet je je aan. De coöperatie en de 

onderneming van elkaar gescheiden en toch weer met elkaar verbonden. 

Als bestuur en ledenraad kom je in de rol van aandeelhouder, in ons geval de 

groot-aandeelhouder. Hoe geef je inhoud en vorm aan deze rol en dat naast een 

onderneming die professioneel sterk groeide. Dat betekende ook een 

professionalisering van de coöperatie, van FromFarmers”.

Dit cadeau heeft FromFarmers t.g.v het 125 jarig jubileum aangeboden aan ForFarmers.

FromFarmers. Ik wens hen veel wijsheid voor de toe-

komstige bijdrage aan alle leden en klanten in de bijzondere 

tijd waarin we terecht komen. Echter één ding blijft 

onverbrekelijk met elkaar verbonden en waar we voor staan: 

van en voor boeren, from en for farmers”. Dank voor het 

vertrouwen en ik wens u alle goeds!”.
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Maatschap Uenk-Bulting
Gerwin Uenk en Sten Bulting boeren samen in maatschap 

met Gerwin’s vrouw Yvette en zijn ouders al jaren aan de 

Munsterweg in Gendringen. In ons gesprek kwam al snel 

de reactie van Sten: “Wil ik wel in de krant, want in de regel 

brengt dit niet veel goeds”. Zijn compagnon Gerwin geeft het 

verlossende antwoord: “We hebben een aanleiding toch?”

Gerwin en zijn ouders zijn jaren klant geweest van Hendrix 

UTD. “Nooit echt coöperatief gevoerd”,  vertelt Gerwin. “Ik heb 

zelfs nog stage gelopen bij Hendrix-UTD in Duitsland, in Goch 

op kantoor”. Door de overname door ForFarmers zijn we dus 

klant geworden van ForFarmers. Lid worden van een coöperatie 

voelde eigenlijk altijd als een soort binding. Daar zijn we niet 

zo van. Maar we voeren nu al zo lang van ForFarmers, we zijn 

gewoon een trouwe klant en tevreden. Ook over Roy Berentsen, 

die komt hier ook al lang op ons bedrijf”.

 

Sten vult aan: “Dus de stap om lid te worden van FromFarmers 

was eigenlijk maar een kleine, het trouwe klant zijn omzetten 

in lidmaatschap”. Gerwin: “We kregen dit voorjaar het blad 

Ambitie voor het eerst te zien. Die was ook naar alle klanten 

van ForFarmers gestuurd, die geen lid zijn van FromFarmers. Dit 

heeft ons aan het denken gezet. Inmiddels zijn we lid en kijken 

we of we nog voerequivalenten gaan kopen. Die leveren als het 

goed is een nabetaling op”. 

Gerwin en Sten zijn kritisch op kostprijs, dus de nabetaling op 

de benutte voerequivalenten kan ook worden meegerekend. 

Elke cent telt. De maatschap Uenk-Bulting heeft een melk-

veebedrijf met 150 koeien met 10.150 kg melk met 4,60% vet 

en 3,60% eiwit en ca 75 ha. grond.

Pluimveebedrijf Siemons Roosendaal
Een bezoek in het zuiden van het land, nabij Roosendaal, in het 

pittoreske Roosendaal. Imposante legpluimveestallen, mooie 

locatie en een gastvrij onthaal door Andy Siemons. Samen met 

de specialisten Mathij van Hoof en Sef Jansen vindt er een open 

gesprek plaats in de bedrijfskantine.

Lid zijn heeft voordelen...

Het Gesprek
Andy’s vader sluit ook aan. “Van origine zijn we geen 

coöperatieve boeren”, vertelt senior. “We voeren al meer 

dan 44 jaar van nu ForFarmers, eerder van UTD en later van 

Hendrix. Nooit van een coöperatie gevoerd. Nu mag Andy het 

zeggen, glimlacht hij”.

Mathij en Sef hebben met Andy afgestemd om eens goed uit 

te laten leggen wie nu FromFarmers is, hoe de coöperatie in 

elkaar zit en wat de voordelen van het lidmaatschap zijn. Theo 

Schennink neemt de heren mee in de uitleg over FromFarmers, 

de rolverdeling tussen coöperatie en onderneming en 

de voordelen van het lidmaatschap. Op de website van 

FromFarmers en in de Ambitie van dit voorjaar is eigenlijk alles 

ook terug te vinden.

Voerequivalenten zijn de verdeelsleutel voor het resultaat 

van FromFarmers. Als lid van FromFarmers én bezitter van 

voerequivalenten en afnemen bij ForFarmers betekent 

meedelen in het resultaat van de coöperatie. 

Andy heeft besloten lid te worden van FromFarmers en heeft 

inmiddels voerequivalenten op het handelsplatform gekocht. 

De afname van dit hele jaar telt mee voor de benutting die op 

31 december wordt bepaald.

Het pluimveebedrijf van Andy Siemons is gevestigd in 

Roosendaal en kent 100.000 legkippen die worden gehouden 

volgens 1-ster BLK systeem en het freiland systeem.

Maatschap Leenders in Gendt
Mark Leenders in Gendt is eigenlijk al sinds heugenis klant 

van ForFarmers én lid van FromFarmers. Zijn vader zit nog 

met Mark in de maatschap maar is niet echt actief meer in het 

bedrijf. Binnenkort treden wel Mark’s broer en zus toe tot de 

maatschap en stapt vader er uit. We gaan samen voor het beste.

Markt heeft 30.000 legkippen, naast een akkerbouwtak.

Moeder Leenders: “Ik heb zelfs nog gewerkt bij de coöperatie 

hier in Gendt. Zolang zijn we ook al lid en klant”. Vader Leenders 

komt nog met verhalen uit de oude doos. Mark: ik ben een 

kritisch ondernemer. Zolang alles goed loopt zul je mij niet 

horen, anders trek ik aan de bel. Ik ben inderdaad lid, maar ik 

laat de uitkering op de voerequivalenten liggen. Daar adviseer 

je dus verandering in te brengen? Ik ga me hierin verdiepen en 

als het lukt dit jaar nog voerequivalenten kopen”.

Een mooi bedrijf, een trouwe maar ook betrokken klant. Over 

de vraag of Mark ook lid wil worden van de klankbordgroep 

pluimvee, reageert Mark: “moet ik even over nadenken. 

Alhoewel het natuurlijk wel zo is, dat als je de gelegenheid 

krijgt mee te praten over ForFarmers aangelegenheden, je 

die kans ook moet pakken. Normaal staan de stuurlui aan wal, 

meevaren betekent onderdeel uitmaken van de bemanning, dit 

is dus een voordeel voor mij, maar ook voor ForFarmers”.

Uiteindelijk heeft Mark besloten dat hij lid wordt van de 

klankbordgroep én gaat nog voerequivalenten kopen. 

Betekenisvolle stappen. Klanten en leden die bouwen aan de 

toekomst.

In de afgelopen periode heeft Theo Schennink met de onderstaande (nieuwe) leden  gesproken over de voordelen van 

het lidmaatschap. Lid zijn, betekent meer dan alleen rendement, dat betekent ook betrokken zijn. 
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Met het boerenverstand 

“Ik ben met Annelies getrouwd en met 
niemand anders”
Herbert Verploegen grijnst als hij vertelt: “ik ben een 

kritische ondernemer. We boeren al generaties lang en het 

is daarom spijtig dat ik geen opvolger heb. Maar ik vind ook 

dat mijn kinderen hun eigen keuzes moeten kunnen maken. 

Die maak ik ook, als veehouder en als ondernemer. Ik kijk 

naar de efficiëntie van de koe en naar de efficiëntie van de 

bodem. Die horen bij elkaar: net zoals voederwinning en 

bodemkunde. Ik heb gekozen voor ForFarmers, bewust, 

omdat de prijs-kwaliteit verhouding goed is. Maar ik blijf op 

alle fronten kritisch, ook op ForFarmers. Ik heb besloten om 

lid te worden van FromFarmers. Maar beide relaties moeten 

blijven passen, een keuze die ik zelf maak en moet kunnen 

aanpassen; want ik ben met Annelies getrouwd en met 

niemand anders”.

ForFarmers kent voor alle sectoren klankbordgroepen. 

Hierin komen klanten van ForFarmers, leden van 

FromFarmers en mensen die bij ForFarmers werken bij 

elkaar om marktconformiteit, technische resultaten en 

marktontwikkelingen met elkaar te bespreken, te toetsen en 

marktwensen te vertalen naar mogelijkheden. “Ik zit nu zo’n 

zes jaar in de klankbordgroep melkvee. Als je veel noten op 

je zang hebt, dan weten ze je ook zo te vinden. Maar ik zie 

het als een opdracht”, vertelt Herbert, “bij ForFarmers zit veel 

kennis. Die kunnen we als klanten goed gebruiken in onze 

bedrijfsvoering. Maar wij als melkveehouders kennen ook 

hun dieren en weten wat hun behoefte is. Je moet voeren 

wat de koeien nodig hebben; en ik vind dat je nooit moet 

bezuinigen op energie en eiwit”.

Herbert schetst de positie van boer, klant van ForFarmers 

en lid van FromFarmers: “Samen met collega veehouders 

hebben we in de klankbordgroep gekeken naar de toekomst. 

 Wat gaat er op ons afkomen en hoe kan én moet ForFarmers  

hier op inspelen. De coöperatie FromFarmers heeft ook 

melkveehouders in deze klankbordgroepen afgevaardigd. 

Daar zie je de verbinding tussen coöperatie en onderneming.  

Het collectief van boeren, dat op deze manier de markt-

conformiteit van ForFarmers toetst. Zelf ben ik nog geen lid, 

maar overweeg wel om lid te worden”.

“Wij als agrarische sector zijn onderdeel van de samenleving”. 

Herbert is lid van een plaatselijke politieke partij en vervolgt: 

“ik voel een maatschappelijke verantwoordelijkheid, als 

agrariër en als lid van deze partij om samen naar een 

passende toekomst te kijken”. Hij vervolgt: “Zelf heb ik ook te 

maken met de bekende onduidelijkheid, volgens de plannen 

moet ik 56% reduceren, ik zit 2,8 km van een Natura 2000 

gebied. Op alle fronten dus uitdagingen genoeg”.

Herbert is getrouwd met Annelies en hebben samen 

drie kinderen, de negende generatie op het bedrijf 

“Melkveebedrijf De Groene Steeg”, dat al 30 jaar op dezelfde 

locatie gevestigd is, kent 63 ha en hij melkt nu 120 koeien. 

De jongvee opfok is al 10 jaar uitbesteed aan dezelfde boer.  

Herbert koopt het voer via de dealer Agri Service 

Rivierenland. Hij kent Ko van der Heijden al jaren en heeft 

de route via UTD, Hendrix UTD naar ForFarmers gevolgd. 

“We boeren op 63 ha redelijk extensief en belangrijk is 

dat je aan de koe kan aflezen wat ze nodig heeft, daar 

ondersteunt ForFarmers me goed bij. Alleen nu nog de 

prijstransparantie”, glimlacht hij, “dat is mijn stokpaardje. 

Misschien dat ik als nieuw lid van FromFarmers hierover 

mogelijk bij ForFarmers nog iets kan bereiken”.

Herbert is lid van

de klankbordgroep

melkvee, hoe belangrijk

dat is leggen we uit op

pagina 10 en 11.
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FromFarmers kent drie kernwaarden, waar de coöperatie zich 

sterk voor maakt in het belang van haar leden: meer impact, 

meer kennis en meer rendement. 

Het toetsen van de marktconformiteit (het beste voer, 

een concurrerende prijs en een uitstekend advies) én het 

meepraten in de sectorspecifieke klankbordgroepen over 

actuele onderwerpen zijn daar voorbeelden van.

Hier draait het om als de klankbordgroepen twee keer 

per jaar bij elkaar komen. De verantwoordelijke per 

sector van ForFarmers agendeert de onderwerpen die 

per bijeenkomst aan de orde komen. Er wordt openlijk 

met de ledenraadsleden van FromFarmers en klanten van 

Leden van FromFarmers en klanten van ForFarmers treffen elkaar in klankbordgroepen 

om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de verschillende sectoren waarin 

ForFarmers actief is. Samen met het management van ForFarmers wordt hiermee het 

functioneren in de markt getoetst. De feedback die op deze manier wordt gegeven geeft 

inzicht in de marktconformiteit en de prestaties van ForFarmers, met name in Nederland. Zo 

zijn er klankbordgroepen voor de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, varkens, pluimvee en 

de biologische tak.

Klankbordgroepen

ForFarmers gesproken over de marktsituatie, innovatie, 

marketingactiviteiten, prestaties en ervaringen bij de klanten 

en leden. Dit met als doel om te komen tot de gewenste 

prestaties van zowel ForFarmers, maar ook op het boerenerf.

De leden van de ledenraad kunnen aanspreekpunt zijn als er 

zaken zijn die in de klankbordgroepen aan de orde moeten 

komen. Voor de klanten, die geen lid zijn van FromFarmers, 

is de accountmanager degene waar u terecht kunt. Via de 

website van FromFarmers zijn alle ledenraadsleden aan te 

spreken. We willen samen elke dag werken aan een optimale 

situatie. Maak daar, indien gewenst, dan ook gebruik van. 

Samen gaan we immers voor het beste.

Meer impact
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Meer kennis
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Meer Rendement
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Nieuwe ledenraadsleden
Ruben Exterkate
Ruben is lid van de ledenraad voor de sector varkenshouderij. Hij is samenwonend met Kea en 

vader van drie kinderen: Sam, Mats en Lasse en woont in Bentelo. Hij is met zijn bedrijf recentelijk 

omgeschakeld naar van 750 zeugen in de gangbare varkenshouderij naar een biologische 

varkenshouderij met 200 zeugen en 1.100 vleesvarkens. Ruben wordt in 2023 ook lid van de 

auditcommissie van FromFarmers.

Bert Heusinkveld 
Bert is lid van de ledenraad voor de sector pluimveehouderij. Bert is getrouwd en heeft drie kinderen. 

Hij runt in Vinkenbuurt een vleeskuikenhouderij met 71.000 kuikens, Beter Leven 1 Ster. In 2023 wordt 

Bert lid van de klankbordgroep pluimvee.

Marco Michorius 
Marco is lid van de ledenraad voor de sector pluimveehouderij. Hij is getrouwd, vader van twee 

zonen en twee dochters en woonachtig in Bentelo. Marco heeft in maatschap met zijn vrouw 125 

melkkoeien met bijbehorend jongvee, 35.000 scharrelkippen en 35.000 Freiland kippen. Hij is 

eveneens lid van de klankbordgroep pluimvee.

Sander Vetker
Sander is lid van de ledenraad voor de sector pluimveehouderij. Hij is getrouwd met Aniek en vader 

van een zoon. Hij runt in Wierden een pluimveebedrijf met 50.000 vleeskuikenouderdieren. Sander is 

lid van de klankbordgroep pluimveehouderij. In de ledenraad is Sander per 1 januari 2023 benoemd 

tot sectorvoorzitter pluimvee.
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Kennis vergaren en vergroten, netwerken, een nog bredere 

visie ontwikkelen en elkaar beter leren kennen als team. Die 

opdracht hebben ledenraad en bestuur van FromFarmers 

zichzelf opgelegd om daarmee de periodieke studiereis in te 

vullen, die dit keer een reis naar Polen betrof. 

Zo is in het verleden een tour door Nederland gemaakt, 

maar ook in België en Duitsland is eerder kennis genomen 

van de markt aldaar met elk hun specifieke kenmerken. 

De Poolse markt biedt perspectieven, je moet dat met 

eigen ogen aanschouwd hebben. Zo is de ledenraad en het 

bestuur van 14 t/m 16 november jl. op tournee geweest in 

Polen. Een interessante markt met uitdagingen, maar ook 

met mogelijkheden. Een contrast ten opzichte van de situatie 

in Nederland. Wet- en regelgeving die niet te vergelijken is. 

Niet eenvoudig om daar als buitenlander maar zo aan de 

slag te kunnen, dat kan ook worden geconcludeerd. Voor 

de ledenraadsleden en bestuursleden van FromFarmers een 

passende gelegenheid om kennis op te doen, maar ook om 

elkaar als teamleden beter te leren kennen. Het informele 

karakter van deze studiereis is een welkome aanvulling op de 

formele vergaderingen die door het jaar heen plaatsvinden. 

Met eigen ogen de Poolse agrarische 
markt ervaren

Studiereis ledenraad en bestuur

Als grootaandeelhouder heb je de plicht gedegen kennis te 

hebben van de markten waarin ForFarmers actief is. Grote 

investeringen dienen goedgekeurd te worden door de leden-

raad. Het is dan ook zeer interessant om te zien hoe Tasomix, 

onderdeel van ForFarmers acteert in de Poolse markt. Polen is 

als agrarisch land duidelijk in ontwikkeling en dan met name 

op het gebied van pluimvee. Er is genoeg fysieke ruimte tot 

uitbreiden. Het land heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot 

de grootste vleeskuikenproducent in Europa. De samenwer-

king met Tasomix geeft ForFarmers de mogelijkheid om zich 

verder te ontwikkelen in een sector met veel perspectief en in 

een groeimarkt. 

De vraag is of de Poolse markt de concurrent van Nederland 

is als het gaat om de vleeskuikenhouderijsector? De arbeids-

kosten zijn immers veel lager dan in Nederland. Echter de 

thuismarkt en de markt in Polen bedienen past in de strategie 

van ForFarmers en Nederland loopt voorop in diervriendelijke 

concepten. De Poolse markt is toch meer een markt voor bulk-

productie. Alhoewel het bezoek aan KPS, een indrukwekkende 

en zeer schone slachterij, laat zien dat er ook integraties zijn, 

die bepaalde concepten aanbieden, afhankelijk van de vraag. 

Ook de koppeling met de voeders die in de Tasomix-fabrieken 

worden geproduceerd, maken specifieke ketens compleet.

De praktisch nieuwe voerfabriek in Pionki, maar ook de al wat 

langer draaiende productielocatie in Biskupice laten professio-

naliteit en vakmanschap zien. De uitleg van alle processen in de 

productielocaties, laboratoria en transport laten een blijvende 

indruk achter. 

Het drie dagen samen optrekken en kennis opdoen van een 

compleet andere markt draagt niet alleen bij aan een nog com-

pleter beeld van ForFarmers. Maar ook aan het resultaat van de 

buitenlandse activiteiten dat ten goede komt aan de leden van 

FromFarmers in Nederland.

“Ter lering ende vermaeck” wil zeggen: iets nuttigs kan ook aan-

genaam zijn. Zo wordt er door de ledenraadsleden en bestuurs-

leden terug gekeken op een geslaagde reis. Waarbij natuurlijk 

ook kennis is gemaakt met de geneugten van het Poolse land, 

daar hoorden specifieke Poolse gerechten, maar ook een glas 

wodka bij.  

Een studiereis om de kennis te vergroten en om elkaar 
als team goed te kennen. We staan samen voor een 
opdracht.
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www.fromfarmers.eu

Nieuwe website FromFarmers:

Graag willen we u uitdagen door de nieuwe website te 

navigeren. U vindt in de rubriek over de coöperatie de 

contactgegevens van alle bestuurs- en ledenraadsleden. Een 

telefoontje, whatsappbericht of een e-mail is laagdrempelig 

gerealiseerd. 

Ook voor allerhande vragen is het team coöperatiezaken nog 

gemakkelijker bereikbaar.

We kunnen alles in deze Ambitie uitleggen, maar uw 

nieuwsgierigheid is ongetwijfeld gewekt: bekijk de nieuwe 

Trots zijn we op de nieuwe interactieve website van FromFarmers. Er is aandacht besteed aan 

overzichtelijkheid, maar vooral aan de interactie met bestuur, ledenraadsleden en het team 

coöperatiezaken. Uiteraard zijn belangrijke onderdelen als de koers van de voerequivalenten 

en alle informatie met betrekking tot het lidmaatschap snel en overzichtelijk te vinden.

website, geef ons aan als er verbeterpunten zijn of als u 

wellicht nog zaken mist. Maar hopelijk ervaart u een moderne 

website, die voldoet aan de wensen van vandaag. De website 

is ook eenvoudig te bekijken op uw smartphone of IPad. Veel 

succes!

Alle informatie met betrekking tot uw afname in relatie 

tot uw voerequivalenten zijn zichtbaar in het VON Portaal. 

Met ingang van het jaar 2022 worden deze geregistreerd 

in een nieuw VON Portaal. Hierin zijn tevens een aantal 

verbeteringen toegepast (t.o.v. het oude VON Portaal).

Wat zijn de belangrijkste veranderingen? 

•  Gebruikersvriendelijker

•  Overzichtelijker

•  Alle afleveradressen in beeld

•  Verbeterde snelheid

•   Verbeterde veiligheid met betrekking tot uitwisseling van 

gegevens.

Via de website www.fromfarmers.eu raadpleegt u ook het VON Portaal, waarin alle 

afnamegegevens in relatie tot uw voerequivalenten te vinden zijn.

FromFarmers introduceert het 
nieuwe verbeterde VON Portaal

Om gebruik te kunnen maken van dit nieuwe VON Portaal, 

moet er eenmalig een nieuw account aangemaakt worden. 

De medewerkers van Coöperatie FromFarmers moeten deze 

aanvraag goedkeuren en zorgen daarna dat er kan worden 

ingelogd. Dit doen we zo snel mogelijk. In het nieuwe VON 

Portaal staan de gegevens over de afname over het jaar 2022 

gekoppeld aan je bezit aan V€ (voerequivalenten).

De gegevens over 2021 en ouder blijven opvraagbaar in het 

oude VON Portaal.

Op bladzijde 3 hebben we uitgelegd wie Frommetje is en 

dat je haar regelmatig tegen gaat komen: met een wedstrijd, 

kleurplaat of stoerdere dingen. We starten met een foto-

wedstrijd: mail naar frommetje@fromfarmers.eu de foto van 

jullie kerstboom die in de kamer of in de keuken staat. Stuur 

die e-mail, met een duidelijke foto voor 31 december 2022 

naar frommetje@fromfarmers.eu en wij gaan dan kijken wie 

de mooiste of origineelste kerstboom heeft laten zien. 

We kiezen dan drie winnaars uit en die winnen een mooie 

prijs. Wie die winnaars zijn en wat die prijs is, is in januari 2023 

te zien op onze website. Doe je best!

Frommetje’s Kerstwedstrijd
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Korte berichten

Op maandagavond 20 maart 2023 vindt de voorjaarsledenbijeenkomst 

plaats bij Dieka van de Kruusweg, Oude Rijssenseweg 11 te Markelo.

Tijdens deze ledenavond komen de jaarcijfers over 2022 aan de orde en 

zullen, indien mogelijk, Caroline van der Plas of Erik Stegink een bijdrage 

leveren.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda, nadere informatie volgt.

Deze avond is toegankelijk voor leden van FromFarmers en klanten van 

ForFarmers.

Verkiezingen ledenraad
in mei 2023

Op 19 mei 2023 vindt formeel de verkiezing plaats van vijf nieuwe ledenraads-

leden. Er dienen twee nieuwe kandidaten te worden voorgesteld in de sector 

herkauwers, Dolf Veldhuis is per 19 mei 2023 aftredend en stelt zich herkiesbaar.

In de sector varkens dienen drie nieuwe kandidaten te worden gezocht en worden 

voorgesteld als kandidaat ledenraadslid.  Eind februari 2023 zal de verkiezings-

brochure worden verzonden naar alle leden. Dit betekent dat in januari 2023 de 

kandidaten voor de vacatures bekend moeten zijn, zij stellen zich voor in deze 

brochure. Eveneens zal in deze brochure worden opgenomen dat tegenkandida-

ten zich uiterlijk tot zeven weken voor 19 mei 2023, zijnde 31 maart 2023, kunnen 

melden bij Coöperatie FromFarmers. De verkiezingsbrochure zal digitaal worden 

verzonden en op de website van FromFarmers worden geplaatst. Indien gewenst 

kan de brochure ook per post worden verzonden.

Hebt u interesse om als ledenvertegenwoordiger in de ledenraad plaats te willen 

nemen, neem dan contact met één van de ledenraadsleden of met de afdeling 

coöperatiezaken. We stemmen dan graag de procedure met u af.

Ledenavond 
FROMFARMERS 2023

FromFarmers aan tafel 
met provinciale overheden 
inzake stikstof-dossier
Het raakt elke agrarisch ondernemer en alle 

aanverwante bedrijven in de agrarische sector: 

de plannen van de overheid. Veel onzekerheid 

en onduidelijkheid, die voor iedereen gevolgen 

heeft. 

Coöperatie FromFarmers heeft inmiddels aan 

tafel gezeten bij de Provincie Overijssel en 

de Provincie Gelderland en heeft afspraken 

gemaakt met de Provincies Brabant en Limburg. 

Dit met als doel kennis in te brengen om tot een 

acceptabel en doelgericht plan te komen, in het 

belang van onze boeren.

Wilt u hierover contact, Walter Gerritsen, 

aankomend voorzitter FromFarmers,  

Theo Schennink, manager Coöperatiezaken 

FromFarmers en Johan Temmink, specialist 

Mineralenmanagement ForFarmers staan u 

graag te woord. 

ForFarmers N.V. maakt bekend dat de 

Buitengewone Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders (virtueel) wordt gehouden op 

dinsdag 17 januari 2023, aanvang 10.00 uur in 

verband met de benoeming van de heer Theo 

Spierings tot lid van de Raad van Bestuur (CEO). 

Het oproepbericht en de agenda met toelichting 

voor deze vergadering zijn beschikbaar via de 

corporate website van ForFarmers.

De ledenraad van FromFarmers maakt op 13 

januari 2023 kennis met de heer Theo Spierings 

en zal dan haar stem uitbrengen tijdens de BAVA 

op 17 januari 2023.

BAVA 17 januari 2023

FromFarmers wenst u
fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar!

2023
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