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“Een koe moet 
niet vergeten dat 
ie ooit een kalf is 

geweest”
Familie Koning
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De koppeling van het lidmaatschap van Coöperatie 

FromFarmers en klant zijn bij ForFarmers biedt duidelijk 

voordelen, in deze Ambitie komen we hier uitvoerig op 

terug.

De coöperatie en de onderneming zijn formeel van elkaar  

gescheiden, maar door het grootaandeelhouderschap 

en de historische verbinding, staat bij beiden het 

boerenbelang voorop. Vorig jaar bestond ForFarmers 

125 jaar, een respectabele leeftijd, waarbij zowel 

ForFarmers als FromFarmers investeren in vitaliteit en 

hun klanten en leden ondersteunen bij keuzes voor de 

toekomst.

Deze speciale editie van het ledenblad Ambitie, dat 

periodiek aan alle leden van FromFarmers wordt 

aangeboden, valt eenmalig ook op de mat bij de  

klanten van ForFarmers die (nog) geen lid zijn van FromFarmers.  

In deze uitgave wordt uitgelegd wat de voordelen van het lidmaatschap 

zijn en hoe deze ook tastbaar in euro’s kunnen worden uitgedrukt. 

Ook de zeggenschap die FromFarmers door haar grootaandeel

houderschap heeft in de onderneming ForFarmers betekent dat leden 

invloed hebben in het acteren van ForFarmers.

De oorsprong van ForFarmers lag in het oosten van Nederland.  

De bezoeken aan de families Elshof uit Marum en Koning in 

Stompetoren, met de reportages daarvan, laten zien dat de leden in 

heel Nederland boeren. Het lidmaatschap van FromFarmers is alleen 

voorbehouden aan de klanten van ForFarmers in Nederland.

Samen sterk, dat geldt op alle vlakken. Ook voor ForFarmers en 

FromFarmers. We zijn tenslotte Van en Voor boeren.

Pieter Wolleswinkel en Ben Volker.
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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 Coöperatiezaken FromFarmers.

Ben Volker

Pieter Wolleswinkel
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Ben Volker en  
Pieter Wolleswinkel

Coöperatie FromFarmers is vitaal!
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 door 

haar kernwaarden: meer impact, meer kennis en 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 

aanbevelingsrecht 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 ontwikkelingen.

  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. de katalysatorrol. 

FromFarmers biedt dan een financieringssteun, waar onder 

voorwaardenbijvoorbeeld 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€.  

(in deze Ambitie vindt u uitleg over de aankoop, het benutten 

van V€ en de financieringsregeling).

Vitaal kapitaal
De coöperatie heeft gezorgd voor vitaal kapitaal in de 

vorm van aandelen ForFarmers die niet op naam van leden 

zijn gezet. Hiermee houdt de coöperatie zeggenschap 

in de onderneming. De coöperatie blijft een belangrijke 

aandeelhouder en kan haar stem uitbrengen tijdens de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers. 

Het dividend dat de coöperatie ontvangt in verband met deze 

aandelen ForFarmers die niet op naam van leden zijn gezet 

zal, na aftrek van de kosten die de coöperatie maakt en na 

eventuele reserveringen, als resultaat worden uitgekeerd aan 

de leden die voerequivalenten benutten. 

Per 31 december 2021 telt Coöperatie FromFarmers 3.850 

leden. In 2021 heeft FromFarmers bijna 30 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% (momenteel 

bijna 20%) 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. 
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Voerequivalenten

De peildatum voor benutting is steeds 31 december van 

een kalenderjaar. De afname in het jaar wordt omgerekend 

naar voerequivalenten en vergeleken met het aantal 

voerequivalenten dat een lid op 31 december van dat jaar 

bezit. De laagste van deze twee getallen is de benutting.

Het aantal V€ dat in 2021 is benut bedraagt 1.016.071 van de 

1.280.396 uitgegeven V€. 

Uitkering omgerekend naar voerequivalenten 2021
Er wordt een bedrag ter grootte van €4.643.000 uitgekeerd 

als coöperatieve resultaatuitkering. Dit bedrag is vastgesteld 

door de van ForFarmers N.V. te ontvangen dividenduitkering 

ad €5.365.000, te verminderen met de kosten van de 

coöperatie in 2021.

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. 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.

Resultaatuitkering per voerequivalent van 2017 tot 
en met 2021

Voerequivalenten (V€) vormen de verdeelsleutel voor het resultaat van Coöperatie 

FromFarmers. Om voor resultaatuitkering van de coöperatie in aanmerking te komen, dient u

- in het bezit te zijn van voerequivalenten en lid te zijn van Coöperatie FromFarmers;

- voerequivalenten te hebben benut door en ten behoeve van het eigen bedrijf.

V€

€ 3,00

€ 3,20

€ 3,40

€ 3,60

€ 3,80

€ 4,00

€ 4,20

€ 4,40

€ 4,60

€ 4,80
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Hoe benut je voerequivalenten
Voerequivalenten worden benut door bij ForFarmers 

Nederland B.V. (of bij door Coöperatie FromFarmers 

aangewezen, aan ForFarmers gelieerde bedrijven) producten 

af te nemen. Benutting is nodig om in aanmerking te 

komen voor een resultaatuitkering van FromFarmers. 

Voerequivalenten zijn immers de verdeelsleutel voor het 

resultaat van de coöperatie. Eén voerequivalent komt overeen 

met één ton mengvoer. 

Toekenning aantal voerequivalenten per product 
(verdeelsleutel)

Productgroep Per Factor

Mengvoeders ton 1.0000

Mengvoeders Denemarken ton 0.5000

Ruwvoeders / bijproducten ton 0.0503

Enkelvoudig  overig ton 0.4563

Mineralen / kunstmelk ton 3.1400

Kalk ton 0.2375

Meststoffen overig ton 0.7908

Gewasbeschermingsmiddelen € 1.000 5.7631

Zaaizaadeenheden eenheid 0.8449

Zaaizaad overig ton 5.4586

Pootgoed ton 1.4739

Inname granen / fermmais ton 0.3160

Heeft u onbenutte voerequivalenten? 

Er zijn ruim 250.000 onbenutte voerequivalenten in 

omloop. Wilt u deze te koop aanbieden dan kan dat 

via het handelsplatform van Captin. 
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Erik van Veldhuisen tekent  
voor lidmaatschap

Als je komt aanrijden zie je in de verte al de aanbouw van  

de tweede vleeskuikenstal van Erik van Veldhuisen in 

Renswoude. Een imposant beeld van een stal waar over een 

paar maanden de eerste kuikens worden gehuisvest volgens 

het ‘Beter Leven 1 ster’ concept. Dan heeft het bedrijf de 

dubbele capaciteit van 50.000 vleeskuikens. “Ik ben van 

origine melkveehouder met pluimvee als neventak”, vertelt 

Erik, “maar ik heb altijd al een passie voor kippen gehad. 

Deze wens heb ik in 2014 in vervulling kunnen laten gaan, 

toen ik het bedrijf op deze locatie kon kopen. Toen heb ik de 

vergunning aangevraagd en ben eind 2014 gaan bouwen. 

Op 14 maart 2015 zijn de eerste kuikens in de stal gekomen. 

Ruud van Wee van ForFarmers was er toen al bij betrokken 

en komt nu nog steeds op mijn bedrijf. Ik ben toen ook al di-

rect gestart met het concept ‘Beter Leven 1 ster’. De kuikens 

komen van Lagerwey en gaan naar Esbro B.V. in Wehl. Ik heb 

nu een vijf jaren afspraak gemaakt met ForFarmers. Dat is 

ook de reden waarom ik lid wil worden van FromFarmers. 

Dat levert extra voordelen op, toch? Laten we het aanmel-

dingsformulier voor het lidmaatschap maar tekenen. Dan 

is dat ook geregeld”. Erik is hierover goed geïnformeerd en 

neemt weloverwogen dit besluit.

Erik is een makkelijke verteller: “Ik ben geboren in Renswoude, 

maar daar moesten we in 2004/2005 weg vanwege de natuur. 

Toen zijn we verhuisd naar Biddinghuizen, daar heb ik samen 

met mijn ouders een melkveebedrijf gehad met vleeseenden. 

Daar ken ik Ruud van, hij kwam toen al bij ons op het bedrijf. 

Toen zich de kans voordeed om in Renswoude deze locatie 

te kunnen kopen, heb ik die stap gezet en ben ik gestart met 

vleeskuikens”.

“Ik verkoop mijn producten ook regionaal: aan de horeca én 

aan de consument onder de naam ‘kip van de boer’. Daar heb 

ik een eigen website voor opgezet: www.kipvandeboer.nl. 

Deze huisverkoop probeer ik nog verder uit te breiden. Op de 

website is een virtuele toer te zien om iedereen kennis te laten 

maken met mijn passie. Maar de boerderij komen bezichtigen 

mag ook”, vertelt Erik.

Ruud en Erik berekenen aan de keukentafel hoeveel voer Erik 

op jaarbasis zal afnemen als de nieuwe stal ook klaar is. Dit om 

te bepalen hoeveel voerequivalenten hij zal gaan kopen om 

op 31 december aanstaande voor 100% benutting in aan

merking te komen. “Die aankoop kan het hele jaar gebeuren 

toch”, vraagt Erik. Ruud beaamt dat de aankoop in ieder geval 

gedaan moet zijn voor het einde van dit jaar, wil Erik meedelen 

in het dividend van FromFarmers, dat afhankelijk is van het 

resultaat van ForFarmers over 2022. 

Trots neemt Erik ons tenslotte mee naar buiten, naar de in aan

bouw zijnde stal. “In juli hoop ik in deze stal de eerste kuikens 

te krijgen. Er moet nog wel wat gebeuren, maar als het dak er 

op zit, dan gaat het hard. Dat gaat lukken, dat weet ik zeker!”.

Nieuw lid FromFarmers
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“We zijn ruim 10 jaar klant van ForFarmers en sinds vorig 

jaar ook lid van FromFarmers”, vertelt Matthieu Koning uit 

Stompetoren in Noord-Holland. “Onze accountmanager 

Koen de Boer heeft ons de voordelen van het lidmaatschap 

uitgelegd. We hebben eind vorig jaar ook voerequivalenten 

aangekocht. Dit voelt ook als een nog betere binding met 

ForFarmers”. Vader vult aan: “Al zes generaties boeren we op 

deze locatie, met nu 100 melkkoeien en 50 stuks jongvee op 

55 ha landbouwgrond”.  

Arjan van Leeuwen, ledenraadslid en varkenshouder in 

Nederweert (Limburg) is op bezoek bij de familie Koning, die 

in maatschap (moeder en zoon) een melkveehouderij runnen. 

Arjan, nu acht jaar ledenraadslid staat stil bij het moment dat 

veel boeren uit het zuiden klant werden van ForFarmers en lid 

van FromFarmers: “Toen ForFarmers haar buitenlandse expan

sieplannen presenteerde, kwam ook het op naam zetten van 

het vermogen aan de orde. Toen zijn ook de voerequivalenten 

geïntroduceerd. Wij hebben ook de kans gehad voerequivalen

ten te kopen en delen mee in het resultaat van de coöperatie”. 

Moeder Elly Koning, die een uitgesproken mening heeft over 

de ontwikkeling van de sector en de agrarische bedrijven, 

vindt: “Dat is een vooruitziende blik geweest, de positie van de 

onderneming uitbouwen en niet het risico lopen dat de boe

ren/leden hun vermogen zien verwateren: een koe moet niet 

vergeten dat ie ooit een kalf is geweest”.

Het gesprek vindt plaats in de uitnodigende keuken waar de 

vijfde en de zesde generatie (de zevende generatie is ook al van 

de partij) Koning volop bespiegelingen houdt met Arjan van 

Leeuwen. Arjan is een bevlogen redenaar en weet overal over 

mee te praten.

Matthieu vraagt aan Arjan: “hoe kijk jij tegen jouw rol als 

ledenraadslid aan?” Arjan: “Je zit in de ledenraad voor het 

“Een koe moet niet vergeten dat ie ooit een kalf is geweest”

Het gesprek
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“Een koe moet niet vergeten dat ie ooit een kalf is geweest”

algemene belang van alle leden, niet alleen voor je sector of 

voor jezelf. Belangrijk is dat je de geluiden uit het veld deelt 

met de onderneming. Ik moet eerlijk zijn: daar kunnen we nog 

wel slagen in maken. Als ledenraadslid ook deel uit maken van 

de klankbordgroep is ook erg waardevol. Daar bespreken we 

open de ForFarmers aangelegenheden. Hier ligt een belang

rijke verbinding met ForFarmers”. 

“Wat doet FromFarmers aan de imagoverbetering van de 

sector? Zijn er contacten met ‘Den Haag’?”, confronteert Elly 

Koning Arjan. “We hebben zeker contact met politici en andere 

bewindslieden. ForFarmers heeft ook lijnen naar Den Haag. Zo 

is minister Staghouwer ook in Lochem geweest en heeft daar 

gesproken met de directie en de productielocatie in Lochem 

bezichtigd. Zelf heb ik een zichtstal waar ook burgers mijn 

varkenshouderij kunnen bekijken”. Matthieu: “Mijn broer heeft 

nog niet zolang geleden in Amsterdam een dierenactivist die 

handtekeningen aan het verzamelen was tegen de dierhou

derij vragen gesteld: ‘wat is een megastal?’, wat is veel dieren 

op een vierkante meter?’ Antwoorden bleven uit. Zo hebben 

we met elkaar nog wel een missie te vervullen!” Arjan vult aan: 

“We moeten als boeren nog meer samen optrekken. Daar ligt 

ook een rol voor onze Coöperatie FromFarmers”.

De maatschap Koning vindt het lidmaatschap van Coöperatie 

FromFarmers een waardevolle aanvulling op de relatie met 

AgriTop, dealer van ForFarmers. “We zijn vorig jaar door From

Farmers goed geadviseerd bij de aankoop van de voerequiva

lenten. Ook zijn we blij met AgriTop, volgens mij groeit deze 

dealer hard in dit deel van Nederland”, vertelt Matthieu. “Het 

mooie is dat we kunnen profiteren van de kennis en kunde 

van ForFarmers, dit geldt voor onze bedrijfsvoering maar ook 

voor de kwaliteit van het voer en de kennis van de buiten

dienst. De advisering sluit perfect aan bij onze ambitie”.

Ondernemer onder ondernemers
AgriTop, dealer ForFarmers

Agriport 30A

1775 TB Middenmeer

tel: 0226427978

agritop@forfarmers.eu

Voer en bijbehorend advies

Bedrijfstrategische advisering

Grondstoffen en bijproducten

Huisvesting en vergunningen

Productierechten

Maak kennis met de mensen van AgriTop: https://www.forfarmers.nl/dealer/agritop
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Met het boerenverstand 

“Je moet eerst kunnen vermenigvuldigen  
om later te kunnen delen”
“Ik ben een zakelijke coöperatieve boer en vind het 

belangrijk om met een grote voerleverancier zaken te doen 

en ben lid van FromFarmers. Ik ben ook lid van KI Twente en 

de Rabobank. Samen met mijn vrouw Elsbeth ben ik trots op 

mijn vijf kinderen, die alle vijf varkensboer zijn geworden. 

En allemaal hebben ze een mooi gesloten bedrijf”, vertelt 

Hans Elshof uit Marum. “Voor het verdelen van datgene dat 

we hebben opgebouwd, is het ook makkelijker delen als 

ze allemaal boer zijn. Ook hun partners staan achter onze 

kinderen. Allemaal ondernemers, dat hebben we er al vroeg 

proberen in te brengen. Wij trekken ons nu terug uit het 

bedrijf: je moet eerst kunnen vermenigvuldigen om later te 

kunnen delen”.

Aan een grote tafel bij Hans en Elsbeth Elshof in Marum 

vindt, samen met hun vijf kinderen met partners, een 

uitbundige vertelling plaats. Vader Hans probeert door het 

enthousiasme van zijn kinderen zijn verhaal te doen:  

“in 1989 begonnen aan de overzijde van hun huidige mooi 

verbouwde woonhuis, dat voorheen een rundveestal was. 

Waar we nu zitten stonden vroeger de melkkoeien”. 

Wilco en Jitzke, Corné en Lynn, Edwin en Naomi, Elien en 

Derk voeren om beurten het hoogste woord. Martijn van 

Elien en Sanne van Derk zijn er niet bij, maar Sanne belt 

later in: dat zegt alles over de betrokkenheid van het hele 

gezin. Ook de vier kleinkinderen ontbreken niet. De grote 

tafel is nodig om iedereen een plek te geven, maar die wordt 

ook wel door allemaal opgeëist. Wilco en Corné vragen aan 

vader Hans: “mogen wij ook wat zeggen?”, waarop Hans met 

een knipoog antwoordt: “ik ben nogal dominant”.

“Toen we vijf jaar geleden terugvlogen van een studiereis 

uit Brazilië hebben Elsbeth en ik goed nagedacht over 

de toekomst. We wilden de jongelui allemaal hun eigen 

verantwoordelijkheid geven op de bedrijven waarop ze 

boeren. We besloten ons terug te gaan trekken, zodat 

iedereen zijn eigen weg kan gaan. Van Corné wisten we 
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Met het boerenverstand 

“Je moet eerst kunnen vermenigvuldigen  
om later te kunnen delen”

van kind af aan dat hij boer wilde worden, de anderen 

hebben we al op jonge leeftijd buitenshuis laten werken, 

ondernemer laten zijn. Zo moet je het leren, toch?” vertelt 

Hans. Elsbeth valt hem bij: “de beide meiden moesten op 

hun 13e al meehelpen met de boekhouding, ik keek over 

hun schouders mee. Sanne maakte op een zaterdagmiddag 

al verschillende bedragen over, natuurlijk onder mijn 

toeziend oog”.

Edwin vertelt: “Ik deed een opleiding in toerisme en ging 

daarvoor op stage naar Canada naar een bedrijf met bed & 

breakfast met daarnaast een varkensbedrijf. Daar heb ik de 

keuze gemaakt om toch ook varkensboer te worden”.

Elien is geëmigreerd naar Zwolle, ze woont het verst van 

haar ouderlijk huis. “Zo gaat het hier altijd, we hebben 

allemaal het hoogste woord. Maar er straalt bij allemaal 

passie en positiviteit uit toch? Dat hebben we wel van 

vader meegekregen. Pa is altijd positief en zeker ook over 

de varkenshouderijsector. En dat heeft hij op ons allemaal 

overgebracht”. Elien is sinds mei 2021 lid van de ledenraad 

van FromFarmers. Als jonge ondernemer vindt ze het 

belangrijk ook in de coöperatie haar stem te laten horen en 

ook kritisch te zijn op ForFarmers. Ze zegt tegen haar broers: 

lees het jaarverslag van ForFarmers ook maar eens door, dan 

zie je ook hoe deze onderneming eruitziet en presteert”.

“Beter een foute beslissing, dan geen beslissing”, komt uit de 

mond van Wilco. “Dat heeft pa ons wel ingeprent. Wilco is de 

oudste zoon en was ook al vroeg als verkoper buitenshuis 

aan het werk. “Daar heb ik nu profijt van”, beaamt hij.

De familie Elshof straalt passie en enthousiasme uit. Via 

van de Born, UTD, Hendrix en nu ForFarmers al jaren een 

zakelijke relatie met eigenlijk dezelfde voerleverancier. 

Het lidmaatschap van FromFarmers betekent ook 

een forse uitkering op de voerequivalenten en er 

zullen nog voerequivalenten worden bijgekocht 

om voor totale benutting in aanmerking te komen. 

Kritisch en ondernemend. Bijzonder dat alle vijf de 

kinderen varkensboer zijn geworden, of toch niet. 

Hans en Elsbeth Elshof hebben hun passie over weten 

te brengen. Vanaf 1989 gegroeid tot een prachtig 

familiebedrijf: met gewoon nuchter boerenverstand.

Corné vult aan: “Als we zaken bediscussiëren kan het ook 

hard tegen hard gaan, maar dat allemaal om uiteindelijk 

de juiste beslissingen te nemen. En als we er dan uit zijn, 

dan praten we ook weer normaal met elkaar. Zo hoort dat 

tenslotte ook”.

Derk is de schoonzoon, zoon van melkveehouder en getrouwd 

met Sanne. Hij wilde nooit boer worden, hoe kan het tij keren. 

Hij houdt zich goed staande in het gezin Elshof en is een 

volwaardige partij tussen de Elshofjes. Sanne werkt in de zorg 

en zoals ze zelf aan de telefoon zegt: ‘’er zal toch straks iemand 

voor al die oude varkensboeren moeten zorgen’’.

Ook de vrouwen van de broers staan positief achter hun 

mannen. Op de vraag wat bijzonder is om ook onderdeel 

uit te maken van deze ondernemersfamilie: “het snel nemen 

van beslissingen en die dan te begrijpen, daar moesten we 

wel echt aan wennen”.

De kinderen Elshof hebben weliswaar hun eigen bedrijven, 

er wordt ook op veel fronten samengewerkt: gezamenlijke 

inkoop en verkoop, intern biggen plaatsen, een 

gezamenlijke technische dienst, een eigen vrachtwagen, 

eigen mesthandel, het delen van kennis en het uitwisselen 

van medewerkers. Twee medewerkers zijn al drie generaties 

in dienst van de familie. 

Hans heeft de overname praktisch afgerond. “Nu kan ik 

consulent zijn, als mijn kinderen daar om vragen. En ik heb 

nog genoeg andere dingen te doen. Zo heb ik samen met 

Elsbeth meer vrije tijd”. 
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Coöperatie FromFarmers, we leggen u uit: 

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, varkens

houderij en pluimveehouderij. De Sectorvoorzitters 

initiëren het contact tussen de ledenraadsleden per sector 

en bewaken het overall overleg. De gekozen leden in de 

Auditcommissie bespreken de jaarcijfers van ForFarmers met 

de directie van ForFarmers en controleren de financiën van 

Coöperatie FromFarmers.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

door de ledenraad vastgestelde beleid en bestaat uit vijf 

bestuursleden, waarbij er twee bestuursleden ook commissa

ris zijn bij ForFarmers. Sinds april 2021 kent FromFarmers ook 

een team coöperatiezaken dat het bestuur en de ledenraad 

ondersteunt en ook het aanspreekpunt is voor alle leden van 

FromFarmers. Zij zijn ook de verbinding tussen FromFarmers, 

ForFarmers en Captin (beheerder van het handelsplatform).

Lid worden van FromFarmers?

Handelsplatform Captin en het verhandelen van 
voerequivalenten
Het handelsplatform wordt gebruikt voor de handel in voer

equivalenten en het converteren van participatierekeningen 

of certificaten in aandelen ForFarmers. Captin is de exploiteur 

van het handelsplatform. Via het handelsplatform kunt u o.a.:

 uw posities inzien

 financieel jaaroverzichten opvragen t.b.v. de accountant

 uitgevoerde transacties terugvinden

 voerequivalenten met andere leden verhandelen

Team
coöperatiezaken

Leden

Ledenraad

Bestuur

Sectorvoorzitters

Auditcommissie

  uw saldo op de participatierekening converteren naar uw 

bankrekening

  opdracht geven tot de verkoop van saldo op de participatie

rekening of certificaten*

*  In het geval van verkoop worden de onderliggende aandelen door Cap-

tin via Euronext Amsterdam verkocht en ontvangt u de opbrengst op 

uw bankrekening. Deelname aan het handelsplatform kost € 60,00 in-

clusief btw per jaar. Dit tarief kan worden gewijzigd en/of geïndexeerd.

Financieringsregeling voor aankoop van  
voerequivalenten
Voor nieuwe maar ook voor bestaande leden biedt 

FromFarmers specifiek voor de aanschaf van V€ een 

financieringsregeling 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 om ook gebruik te maken van de 

resultaatuitkering van de coöperatie. 

Theo Schennink 
06 - 82 25 01 42

Floris Makkink 
06 - 82 13 40 96

Ilona Scholman-Bode
088 – 024 82 25

Voor €50, per jaar excl. btw kunt u lid worden van Coöperatie FromFarmers. Als lid ondersteunt u de activiteiten van 

de coöperatie en heeft u de kans om verschillende voordelen te benutten. Voor aanmelding, zie www.fromfarmers.eu/

documenten/lidmaatschap.aspx

Wilt u in contact komen met het  
team coöperatiezaken? Bel dan:
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Ledenraadslid Rik Rotink

Kennismaken met....

Rik is opgegroeid in Groenlo, waar zijn broer Luc nu het 

ouderlijk bedrijf runt met 550 zeugen. Het bedrijf van Luc is 

een gesloten bedrijf dat zorgt voor de aanwas van nieuwe 

zeugen (TN70) voor de locatie van Rik. Per jaar speent Rik  

35 biggen per zeug. ‘’Dit komt neer op het grootbrengen van 

35.000 biggen per jaar, die na tien weken bij een gewicht 

van 25kg doorgaan naar een vleesvarkenshouder. De biggen 

worden geproduceerd voor de Duitse markt.’’

Welke ontwikkelingen heeft het bedrijf doorgemaakt?
‘’Sinds de uitbreiding van het bedrijf in 2012, hebben wij 

een zichtstal met een zichtruimte om les te geven, maar ook 

een zichtgang waardoor je achter glas de dragende zeugen, 

kraamstal en dekstal ziet.’’ De zichtstal wordt regelmatig 

bezocht. Sinds drie jaar verzorgt Rik samen met vijf andere 

varkenshouders een deel van de agrarische vakopleidingen 

aan het Zone.college. Zo worden op het bedrijf van Rik 

periodiek theorielessen gegeven met aansluitend uitvoering 

in de praktijk. 

Welk bedrijfsdoel of bedrijfsstrategie streef je na?
‘’Duurzaam en diervriendelijk biggen grootbrengen met de 

juiste genetica.” Tijdens het werpen van de biggen draait Rik 

elke vier weken nachtdiensten om controle te houden op 

het geboorteproces. ‘’Ook moet de opfok goed zijn.’’ Rik heeft 

vier vaste klanten waar hij al een langdurige relatie mee 

onderhoudt. ‘’Voor de rest is het belangrijk om de inkoop en 

verkoop zo goed mogelijk uit te onderhandelen, want elke 

euro meer voor een big telt.’’ 

Wat wil je bereiken als ledenraadslid?
 ‘‘Mijn doel is om positief kritisch te zijn en signalen uit het 

veld te ventileren. Ik vind het van belang dat ForFarmers 

haar service naar de bestaande klanten zo goed mogelijk 

moet uitvoeren. De organisatie moet de juiste mensen 

in dient hebben en houden. Deze moeten de boerentaal 

spreken.’’  Rik is ook ledenraadslid bij Topigs en bestuurslid 

van Nederlandse afdeling van de EPP, de European Pig 

Producers. Ook is hij voorzitter van het dorpsbelang 

van Barlo. Sinds de kinderen er zijn is er elke vrijdag een 

papadag. Misschien moet ForFarmers nog meer aandacht 

schenken aan de kinderen van hun klanten, zo bouw je ook 

imago op bij de boeren van de toekomst. Rik werkt samen 

met drie FTE aan medewerkers. 

Wat wil je de leden van FromFarmers en klanten van 
ForFarmers meegeven?
‘’ForFarmers moet zich focussen op de landen waarin ze 

al actief is. Mijn huidige nutritionist varkens Herjan Klein 

Leetink doet het goed. De voersamenstelling en resultaten 

bij ForFarmers zijn heel erg goed en hier ben ik ook echt 

tevreden over. Maar het is meer dan alleen goed voer 

maken. Het imago en de positieve gedachte van huidige en 

toekomstige klanten is erg belangrijk en hier moeten we als 

coöperatie op toe blijven zien.’’

Wat is de toekomstvisie voor jouw eigen bedrijf?
‘’Doorgaan op de huidige manier. De omvang is prima voor 

de komende jaren. Qua omvang doe je er ook toe. Voor mij 

is het niet ‘groter, groter, groter’, maar het belangrijkste is 

alle werkzaamheden in de stal zo goed mogelijk te kunnen 

doen.’’ 

Voor het volledige artikel: www.fromfarmers.eu

Rik Rotink (44) heeft samen met zijn vrouw Marijt (44), dochter Liva (9) en zoon Lander 

(6) een zeugenhouderij in Aalten. Het vermeerderingsbedrijf bevat 1.000 zeugen en 

elke vier weken worden er uit 200 zeugen jonge biggen geboren. 26 jaar geleden is Rik 

het bedrijf op de huidige locatie gestart en sindsdien is hij klant van ForFarmers en lid 

van FromFarmers (rechtsvoorganger CTA). In mei 2021 is Rik gekozen in de ledenraad 

van FromFarmers voor de sector varkenshouderij. 
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Coöperatie FromFarmers, Postbus 91, 7240 AB Lochem, info@fromfarmers.eu, www.fromfarmers.eu

Kort nieuws

Coöperatie FromFarmers en ForFarmers blikken terug op het bewogen jaar 

2021 en staan stil bij de ontwikkelingen van dit jaar. 

Als hoofdspreker zal oud-langebaan schaatser MARK TUITERT u inspireren 

met een presentatie over dromen en sterker worden door tegenslagen. 

Over moed tonen, keuzes maken en succesvol samenwerken. 

Deze avond is toegankelijk voor leden van FromFarmers en klanten  

(nietleden) van ForFarmers en zal, zoals gebruikelijk 

met een drankje en een hapje informeel worden  

afgesloten. U kunt zich aanmelden via onze website  

www.fromfarmers.eu/aanmeldenledenavond11

mei2022.aspx. U kunt ons ook bellen: 0573 – 28 88 80.

Per 21 mei 2022 vijf nieuwe 
ledenraadsleden
Op 21 mei 2022 vinden de verkiezingen voor de ledenraad plaats. Er hebben zich 

vijf nieuwe ledenraadsleden kandidaat gesteld en John Koeleman is herkiesbaar. 

Tot 2 april jl. konden er tegenkandidaten worden gesteld, hier is geen gebruik van 

gemaakt. Dit betekent dat de ledenraad op 21 mei de volgende nieuwe leden

raadsleden kan begroeten:

Ruben Exterkate voor de sector varkenshouderij. Ruben is biologisch varkens

houder in Bentelo;

Bart Geijsel voor de sector varkenshouderij. Bart is zeugenhouder en woont in 

Ruinerwold;

Bert Heusinkveld voor de sector pluimveehouderij. Bert houdt vleeskuikens in 

Vinkenbuurt;

Marco Michorius voor de sector pluimveehouderij. Marco heeft melkvee en  

legkippen en woont in Bentelo;

Sander Vetker voor de sector pluimveehouderij. Sander houdt vleeskuikenouder

dieren in Wierden. 

John Koeleman start met zijn tweede termijn van vier jaar voor de sector herkau

wers en heeft een melkveebedrijf in Geesteren (Gld).

Linda Bolscher is op 30 maart jl. gekozen in het bestuur van Coöperatie 

FromFarmers  en heeft daarmee een vacature in de ledenraad achtergelaten voor 

de sector herkauwers. Deze vacature zal worden opgevuld met de verkiezingen in 

2023.

Ledenavond woensdag 11 mei 
2022 Schouwburg Deventer

Stagiaire Bente Lenselink  
studeert af met een opdracht 
voor FromFarmers

Ledenbetrokkenheid en hoe kunnen we 

interessant zijn voor jonge boeren? Bente 

Lenselink studeert aan de Aeres Hogeschool 

in Dronten en voert deze opdracht uit 

in afstemming met de Hogeschool en 

FromFarmers. Inhoud geven aan de vitaliteit van 

de coöperatie betekent ledenbetrokkenheid 

en aantrekkelijk zijn voor ook jonge boeren. 

Daarvoor enquêteert zij leden van FromFarmers. 

Daarover kan ze met u in contact komen. Wij 

rekenen op uw medewerking, mocht dit het 

geval zijn.

Vragen omtrent lidmaat-
schap, uw bezittingen en/of 
rechtsvormwijzigingen?

Het team coöperatiezaken is er voor de leden 

van FromFarmers. Dit geldt voor alle vragen 

omtrent het lidmaatschap. Dit kan een nieuw 

lidmaatschap zijn, het beëindigen van het 

lidmaatschap en/of rechtsvormwijzigingen die 

met uw bedrijf te maken hebben. Daarnaast 

kunt u ook met ons contact opnemen met 

vragen over certificaten, participatierekeningen 

en/of voerequivalenten. Wij kunnen dan 

ook de brug zijn tussen u en Captin, de bank 

waar uw bezittingen geregistreerd staan. 

Heeft u vragen over de financieringsregeling 

die FromFarmers voor de aanschaf van 

voerequivalenten aanbiedt? Ook daar kunt u bij 

ons naar informeren. Administratieve vragen 

over de jaarlijkse uitkering, jaaroverzichten, 

contributienota’s, het VONportaal kunt u ook 

altijd aan ons stellen. info@fromfarmers.eu    

 * 057328 88 80  * 0682250142  * 0682124096
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