
Coöperatie FromFarmers
de katalysatorrol. FromFarmers biedt dan een finan-
cieringssteun, waar -onder voorwaarden- bijvoorbeeld 
mestverwerkingsprojecten of duurzaamheidsprojecten 
kunnen worden opgestart.

Samen sterker voor meer rendement
Onze leden die voer afnemen bij ForFarmers kunnen 
voerequivalenten (V€) aanschaffen en benutten waarmee  
zij ook kunnen delen in het resultaat van de coöperatie.
• Een V€ staat gelijk aan 1 ton afgenomen mengvoer;  

V€ zijn te koop via een intern handelsplatform. 
• Over 2021 was de coöperatieve resultaatuitkering  

per V€ (per ton voer) €4,57.
• Financiering nodig? Maak gebruik van onze financierings-

regeling voor de aanschaf van V€.

Vitaal kapitaal
De coöperatie heeft gezorgd voor vitaal kapitaal in de vorm 
van aandelen ForFarmers (ook wel aangeduid als het ‘directe 
belang’). Hiermee houdt de coöperatie zeggenschap in de 
onderneming. Met dit belang blijft de coöperatie een belang-
rijke aandeelhouder en heeft de coöperatie een belangrijke 
stem tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
van ForFarmers.

Per 31 december 2021 telt Coöperatie FromFarmers 3.850 
leden. In 2021 heeft FromFarmers 25 nieuwe leden 
ingeschreven.

Hoe komt de resultaatuitkering  
van de coöperatie tot stand
Voerequivalenten zijn de verdeelsleutel voor het resultaat van 
Coöperatie FromFarmers.

De Coöperatie heeft de vitale coöperatie geïntroduceerd door 
tenminste 17,4% van de aandelen in ForFarmers in handen te 
houden en niet op naam van leden te zetten. Hierover kan de 

Coöperatie dividend ontvangen. Dit dividend, minus de kosten 
die de Coöperatie maakt en eventuele reserves, vormt in 
principe het voor uitkering beschikbare resultaat van de 
Coöperatie. 

Resultaatuitkering 2021
Voorgesteld wordt een bedrag ter grootte van €4.643.000 uit 
te keren als coöperatieve resultaatuitkering. Dit bedrag is 
vastgesteld door de van ForFarmers N.V. te ontvangen 
dividenduitkering ad €5.365.000, te verminderen met het 
saldo in te houden op de resultaatuitkering van huidig 
boekjaar van €722.000.

Het bedrag van de dividenduitkering is bepaald door het 
aantal aandelen ForFarmers N.V. in bezit van de coöperatie 
(en niet op naam van leden gezet) te vermenigvuldigen met 
het voorgestelde dividend per aandeel.

Het aantal V€ dat in 2021 is benut bedraagt 1.016.071 van de 
1.280.396 uitgegeven V€. Op basis van deze benutting 
betekent dit dat de resultaatuitkering per V€ €4.643.000 
gedeeld door 1.016.071 benutte V€ = €4,57 bedraagt.

Financieringsregelingen
Voor nieuwe, maar ook voor bestaande leden biedt 
FromFarmers specifiek voor de aanschaf van V€ een financie-
ringsregeling aan. Deze regeling wordt afgesloten voor 
maximaal 10 jaar en wordt in principe afgelost door middel 
van inhouding van de uitkering op V€. Hierdoor heeft een lid 
de mogelijkheid gebruik te maken van de resultaatuitkering 
van de coöperatie. 

Coöperatie FromFarmers is grondlegger en 
(groot)aandeelhouder van ForFarmers N.V.  
Als (groot)aandeelhouder heeft FromFarmers 
zeggenschap in ForFarmers. FromFarmers 
werkt aan het vitaal houden van de coöperatie, 
middels haar kernwaarden: meer impact, 
meer kennis en meer rendement.

Meer impact, meer kennis, meer rendement

Samen sterker voor meer impact
Wij behartigen de belangen van onze ruim 3.800 leden 
(veehouders) door: 
• Onze inzet bij ForFarmers voor het boerenbelang en een 

toekomstbestendige, sterke veehouderij in Nederland.
• Zeggenschap bij belangrijke besluiten zoals een aanbeve-

lingsrecht voor een aantal commissarissen en belangrijke 
(des)investeringen.

• Toetsen van marktconformiteit  
(beste voer - concurrerende prijs - uitstekend advies).

Samen sterker voor meer kennis
Wij brengen leden samen om ideeën, visies en ontwikkelingen 
in de agrarische sector uit te wisselen. Wat wij u te bieden 
hebben: 
• Informatieve ledenbijeenkomsten.
• Informatie en nieuws via ons ledenmagazine Ambitie, 

Webinars en digitale nieuwsbrieven.
• Wij hebben zitting in sectorspecifieke klankbordgroepen 

bij ForFarmers waar wij meepraten over actuele ontwik-
kelingen in de markt.

• Projecten die bijdragen aan ontwikkelingen binnen 
de agrarische sector en die een financiële steun in de 
rug nodig hebben, kunnen worden gefinancierd d.m.v. 
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Ledenraad
De ledenraad is het hoogste controlerende orgaan binnen de 
coöperatie, daar vindt namens de leden de besluitvorming 
plaats. De ledenraad wordt vertegenwoordigd door 24 leden. 
Zij zijn gekozen door de leden van Coöperatie FromFarmers 
en vertegenwoordigen de sectoren herkauwers, varkenshou-
derij en pluimveehouderij.

Team Coöperatiezaken 
Sinds medio 2021 kent FromFarmers een team dat het 
bestuur en de ledenraad van FromFarmers ondersteunt bij 
alle activiteiten waar de coöperatie voor staat. Daarnaast is 
dit team het eerste aanspreekpunt voor leden van de coöpe-
ratie. Het team bestaat uit een manager coöperatiezaken, 
een managementassistent en een administratief 
medewerkster. Zij vormen ook de loketfunctie voor alle 
vragen die met het lidmaatschap te maken hebben en zijn de 
verbinding tussen FromFarmers, ForFarmers en Captin 
(beheerder van het handelsplatform).

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2021 negen keer vergaderd; de 
ledenraad is zeven keer bij elkaar geweest. Daarnaast vindt 
er veel bilateraal overleg plaats. De sectorvoorzitters en de 
voorzitter van de ledenraad hebben regelmatig contact. 
De Auditcommissie (die de jaarcijfers beoordeelt en de 
ledenraad hieromtrent adviseert) is twee keer bij elkaar 
geweest.

Financieringsregelingen
Aantal

Gestart in 2017 6 (waarvan 1 afgelost)

Gestart in 2018 4 (waarvan 1 afgelost)

Gestart in 2019 2

Gestart in 2020 2

Gestart in 2021 5

Totaal lopende Financieringsregelingen leden 31-12-2021 17

FromFarmers heeft 

op 31-12-2021 46,4% 

kapitaal belang in 

ForFarmers (was 

47,8% per 31.12.20).

Waarvan 19,4% direct 

belang in ForFarmers, 

zonder dat daar een 

participatierekening 

tegenover staat (was 

19,4% per 31.12.20).

Waarvan 27,0% indirect 

belang in ForFarmers 

via participatiereke-

ningen uitgegeven aan 

individuele leden (was 

28,4% per 31.12.20).

De Coöperatie kan daarnaast steminstructie geven voor de 
gewone aandelen van ForFarmers die worden gehouden door 
Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers en 
waarvan het stemrecht niet is opgevraagd. Op 31 december 
2021 hield Stichting Beheer 8,5% (8,5% in 2020) van de 
geplaatste aandelen ForFarmers.

Resultaatuitkering per voerequivalent van 2017 tot 2021  

De waarde van voerequivalenten en de coöperatieve resultaatuitkering kan fluctueren
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Educatie/opleidingen
Jaarlijks worden er opleidingen en trainingen gevolgd door 
diverse ledenraadleden, passend bij de huidige rol, maar ook 
om in de toekomst bestuurlijke functies te kunnen vervullen 
binnen de coöperatie. Hiervoor wordt nauw samengewerkt 
met de NCR en het NICE.

Cijfers en feiten over 2021

2021 2020
Aantal leden (per 31-12-2021) 3.850 3.928

Nieuwe leden in 2021 25 14

Totaalbedrag coöperatieve  

resultaatuitkering* €4.643.000 €4.543.000

Totaal aantal Voerequivalenten benut in 2021 1.016.071 1.017.030 

Resultaatuitkering per Voerequivalent  €4,57 €4,47

* dit vormt het totaalbedrag op basis van de uitkering van het voorgestelde dividend 
door ForFarmers NV van €0,29 per gewoon aandeel ForFarmers (2020: €0,29), 
verminderd met de kosten van de coöperatie

Totaal aantal Voerequivalenten in omloop:  1.280.396
Voerequivalenten handelsbandbreedte  €14,90 – €18,54
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