
Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 januari 2020, gehouden in Natuur & Milieu Centrum te Weert  
Aanwezig: er is van deze ALV een formele registratie gemaakt van de aanwezigen, in verband met diverse 

stemmingsrondes. De aanwezigheidslijst wordt gearchiveerd. Er zijn zo’n 100 leden aanwezig, waarvan 75 
stemgerechtigden. Als spreker is ook Geert van der Veer van Herenboeren NL aanwezig. 

Agenda:  

1. Opening  
2. Introductie boer 
3. Voorstellen Daan + werkzaamheden 
4. Vaststellen notulen vorige ALV 
5. Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk reglement 

a)  De statuten (concept) 
b)  Het huishoudelijk reglement (concept)   

6. a)   Jaarrede voorzitter 
b) Toelichting duurzaamheid 

7. Verslag van de verschillende commissies en werkgroepen 
8. a)   Financieel verslag afgelopen boekjaar 

b) Benoemen kascontrolecommissie 
9. a)   Inrichting + vaststelling Definitief Ontwerp 

b) Investeringsbegroting 2020 
10. a)   Exploitatie en distributie 

b) Kosten per mond 
11. Bestuurswisselingen 
12. Overzicht werkgroepen 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

================================================================================== 

1. Opening 
Voorzitter Ron Geurts heet alle aanwezigen welkom. Er zijn zo’n 100 leden aanwezig, waarvan 75 
stemgerechtigden. De voorgestelde agenda wordt goedgekeurd, er zijn geen toegevoegde agendapunten. 

 
2. Introductie boer 

Sinds de ALV van 11 juli, waar de locatie werd voorgesteld en met algemene stemmen werd goedgekeurd, is er 
veel gebeurd. Het werven van een boer was een van de grootste uitdagingen. Na een aantal bezoeken en 
gesprekken met Daan en zijn gezin bleek er een goede match en zijn we tot een akkoord gekomen, samen met 
Herenboeren Nederland. Daan zal per 1 februari 2020 starten als boer van onze cooperatie. Velen van jullie 
hebben al kennis met Daan en zijn gezin gemaakt op de oudjaarsborrel. Daan en zijn gezin betrekken dan ook 
het woongedeelte van de boerderij. Welkom Daan, met je gezin! 

 
3. Voorstellen Daan + werkzaamheden 

Daan is 35 jaar, afkomstig uit Oploo en heeft samen met zijn partner Maaike Zirkzee een dochter, Ronja van 3,5 
jaar. Zijn opleiding heeft hij genoten in de biologische en biodynamische landbouw op de Warmonderhof in 
Dronten. Werkervaring heeft hij o.a. opgedaan op een zorgboerderij in Dronten en recent, gedurende 
enkele jaren op een grote coöperatieve Boerderij in Engeland. Daan is erg enthusiast over het 
Herenboerenoncept, volgt de speciale bijscholing door Herenboeren Nederland en staat te popelen om te 
beginnen. 

 
  



4. Vaststellen notulen vorige ALV 
Deze worden akkoord bevonden. 
 

5. Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement 
Er worden 3 wijzigingen in stemming gebracht: 

 
Artikel Onderwerp Wat is het voorstel? 

3.3 Wijziging aantal monden Omdat wisselingen in de opstartfase het geheel erg ingewikkeld 
kunnen maken stelt het bestuur voor om een zin toe te voegen: In de 
opstartfase in 2020 kan het aantal monden per certificaat nog niet 
gewijzigd worden 

3.4.b Limiet aantal halve 
certificaten 

Omdat de vraag naar halve certificaten groot is, stelt het bestuur voor 
het max. percentage (nu 5%) los te laten 

6.2 Wat te doen bij overschot In geval van overschot, bepaalt de boer (na samenspraak met bestuur) 
wat ermee gebeurt en er is een opgelegde volgorde van opties 
genoemd. Voorgesteld wordt om de volgorde niet bindend te 
verklaren.  
In artikel 6 staat ook dat in uitzonderlijke gevallen (bij overschot) 
verkoop aan derden plaats kan vinden.  Hier is men het niet over eens. 
Voorgesteld wordt om verkoop aan derden als optie te schrappen en 
te vervangen door het aanleveren aan de voedselbank.  

 
Art. 3.3 wordt unaniem aangenomen. 
Art. 3.4.b. leidt tot enige discussie. Het percentage halve certificaten is op dit moment 17%. Er gaan stemmen 
op om de limiet niet helemaal los te laten, maar die te verhogen naar bijvoorbeeld 25%. Uiteindelijk wordt er 
toch gestemd op het voorstel de limiet helemaal los te laten; dat voorstel wordt aangenomen. We moet er bij 
toekomstige stemming duidelijk zijn dat een heel certificaat een dubbele stem vertegenwoordigd vergeleken 
met een half certificaat. 
Art. 6.2 Beide deelvoorstellen worden unaniem aangenomen. 
De betreffende artikelen in het Huishoudelijk Reglement worden aangepast. 

 
6. a) Jaarrede door de voorzitter 

Ron Geurts memoreert de reis die we hebben afgelegd om te komen tot waar we nu staan. We hebben er lang 
over gedaan, maar we hebben nu: de locatie, voldoende leden, een boer en een concreet inrichtingsplan. 
Naast de 12 ha grond beschikken we ook over een boerderij met woongedeelte en stallen. Zoals besproken en 
voorgelegd in de ALV van 11 juli 2019 is de volgende constructie gerealiseerd. We hebben een investeerder 
bereid gevonden te investeren in ons initiatief. Vervolgens heeft deze investeerder samen met Herenboeren 
NL de grond met opstallen ondergebracht bij Stichting Grondbeheer BD. Een erfpachtcontract met recht op 
opstal tussen Herenboeren Land van Weert en Stichting Grondbeheer BD is voor zowel de investeerder als 
voor ons de beste oplossing en het minste risico. Wij zijn dan zeker van toegang tot de grond en de opstallen 
voor de komende 30 jaar en de financiële verplichtingen voor ons zijn te dragen.  
In verband met huidige regelgeving starten we zonder eigen dieren. Er zijn al een aantal belangrijke data die in 
de agenda gezet kunnen worden: 
Boomplantdagen door leden: 14 en 15 maart 
Nationale Boomfeestdag 18 maart; organisatie in samenwerking met gemeente en basisschool Aan de Bron 
Opening en eerste uitgiftedag: 9 mei 
 
b) Toelichting duurzaamheid door Geert van der Veer (HB NL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
Geert eindigt zijn verhaal met het overhandigen van de enige echte Herenboeren Nederland schop aan de 

voorzitter! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Verslag van de verschillende commissies en werkgroepen 

Diverse commissies lichten toe welke activiteiten ze hebben georganiseerd sinds de vorige ALV. Dat varieert 
van Open Dagen, picknick, ledenwerving op markt en braderie, nieuwsbrieven, filmpjes, website, klusdagen en 
maken van begroting en budgetten. Hieronder een overzicht van de huidige commissies en hun activiteiten. In 
de loop van 2020 zal die worden ge-update; omdat we nu echt gaan beginnen verschuift de focus van 
ledenwerving, ontwerp en inrichting naar exploitatie, onderhoud en ondersteunende activiteiten. De laatste 
stand van zaken rondom commissies en project & werkgroepen wordt op de website gepubliceerd. 
 

 
 
8. a) Financieel jaarverslag 2019 

Helaas is het niet mogelijk geweest om de financiën over het jaar 2019 getoetst te krijgen voor deze ALV, 
omdat er nog geen kascontrolecommissie is ingesteld. Voorstel is om dit alsnog te laten doen door de 
kascontrolecommissie die zo dadelijk wordt gevormd. De financiële transacties in 2019 zijn nog erg 
overzichtelijk in verband met de opstartfase.  

 
b)  Kascontrolecommissie 

Er wordt in de vergadering gevraagd of zich twee kandidaten willen aanmelden voor de kascontrolecommissie: 
dit zijn Jules Bus en Flip Schreurs. 

 
9. a) Inrichting + vaststelling Definitief Ontwerp 

Het definitief ontwerp wordt gepresenteerd. Het concept is al eerder naar de leden gecommuniceerd ter 
feedback. Er zijn enkele reacties ontvangen die vervolgens zijn besproken. Vervolgens is het Definitief Ontwerp 
(DO) vastgesteld. 

 



 
 

We zijn erg trots op de ruime keuze aan fruit en noten die we de leden kunnen gaan bieden. Dit is echt een 
meerwaarde ten opzichte van het minimum-scenario voor een Herenboerderij. Dit is het overzicht: 

 

 
 

  



9 b) Investeringsbegroting 2020 
In een prachtige animatie leidt penningmeester Peter Bongers ons door de investeringsbegroting voor 2020. De 
onvermijdelijke vraag aan het eind van het betoog: gaat de ALV akkoord met de getoonde en besproken 
investeringsbegroting 2020? Het unanieme antwoord is; ja. De 2020 investeringsbegroting wordt vastgesteld en 
goedgekeurd. 
 

 
 

10. a) Exploitatie en distributie 
Jan Poodt presenteert de uitslag van de enquête die gehouden is vorig jaar over welke groenten we graag 
geteeld willen hebben. Basis is de jaarlijkse enquête zoals die in Boxtel gehouden wordt. Er kunnen maar liefst 
zo’n 60 (!) soorten groenten geteeld worden. Dit is de uitslag van de enquête onder onze leden: 

 

 
 
Heel inzichtelijk is het volgende overzicht, waarop duidelijk is dat we met de seizoenen mee eten; er is volop 
verse groente gedurende de piek-maanden en geen verse groenten gedurende een aantal maanden: 

 

 
 
De uitdaging is dus om weer te leren hoe we groenten (en fruit) kunnen conserveren. 

 
  



10.  b) Kosten per mond 
 De voorgestelde wekelijkse kosten per mond (betaling te beginnen per 9 mei) bedraagt 11,00 Euro. Tevens 

wordt voorgesteld om: 
I. de betaling hiervan te laten verlopen via een maandelijkse automatische incasso 

II. in 2020 af te zien van de mogelijkheid van het tussentijds aanpassen van het aantal monden voor de 
certificaathouders 

III. in het geval er in 2020 een doorbraak komt in de mogelijkheid om zelf dieren te houden, dan wordt de 
impact voor de pakket-inhoud en -prijs op een nieuwe ALV vastgesteld 

 
Er wordt vervolgens gevraagd aan de ALV om in te stemmen met de voorgestelde pakketprijs en de 
voorgestelde condities. De ALV stemt unaniem in. 
Peter laat ook zien hoe de pakketprijs per mond kan afhangen van variabelen zoals aantal monden en als we 
verschillende pakketten zouden aanbieden. Pas op; dit zijn simulaties, en dus niet van toepassing op 2020! 

  
 
11. Bestuurswisselingen 

 

 
 

De voorzitter bedankt zowel Caesarine Mertens als Peter Bongers namens het bestuur en alle leden voor hun 
jarenlange inzet als bestuurslid van het Herenboeren Land van Weert initiatief.  
Vervolgens stellen zowel Carla Verweerden en Jan Jaap Jansonius zich kort even voor. Beiden worden door de 
ALV geaccepteerd in hun rol als respectievelijk algemeen bestuurslid en penningmeester. 
 

12. Overzicht werkgroepen 
Tiny van den Wittenboer geeft een overzicht van de diverse werkgroepen die in 2019 actief waren, als 
onderdeel van de eerder besproken commissies. Op die manier heeft elk project of werkgroep een directe link 
met het bestuur.  
Omdat de financiering van het Herenboeren-concept volledig draait op betaalde arbeid (boer en eventueel 
loonwerkers), is niemand verplicht of verondersteld om te helpen in de bedrijfsvoering van de Herenboerderij. 
Dat gezegd hebbende, blijkt dat veel leden toch erg graag op een of andere manier willen bijdragen en actief 
deel willen uitmaken van onze coöperatie. Dat hebben we gemerkt aan de belangstelling voor de activiteiten in 
2019 en dat willen we graag blijven stimuleren.  
We gaan in 2020 de commissiestructuur bijschaven en ook structuur brengen in projecten en werkgroepen. 



Vanaf mei zullen we elkaar wekelijks treffen en worden de communicatielijntjes korter en directer. 
 

 
 

13. Rondvraag 
Er zijn een aantal vragen vanuit de zaal, maar zal hier de vragen over ontbreken van aanbod vlees bundelen. 
Mochten er nog andere vragen zijn; ze kunnen via e-mail altijd gesteld worden. 
Vraag: Wat is het vooruitzicht en eventuele alternatieven voor het aanbieden van vlees aan de leden? 
Antwoord:  

• Op dit moment kunnen we geen eigen dieren (varkens en kippen) houden op onze boerderij 
• We onderzoeken nog hoe en wanneer hierin verandering kan komen 
• Er is overleg met Herenboeren NL om te kijken of vlees en eieren aangeboden kan worden via een 

andere Herenboerderij. Als dit lukt, dan zal hierover gecommuniceerd worden 
• Er worden ook andere alternatieven onderzocht, maar er is nog geen zicht op een concrete oplossing 

 
14. Sluiting  
 Ron bedankt eenieder voor de aanwezigheid en betrokkenheid. 
 
 
Namens het bestuur, Tiny van den Wittenboer, secretaris 
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