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Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Staatssecretaris van Dam:
“Ik zit hier niet voor de boeren”
“Misplaatst en stuitend”, is het oordeel dat de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) velt over de uitspraken van staatssecretaris van Dam in het interview met NRC van zaterdag 21 mei. De
staatssecretaris pleit voor ingrijpende veranderingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en laat ‘en passant’ weten “niets met boeren te hebben”. Dat ander beleid nodig is, is evident, echter deze staatssecretaris gaat met zijn uitlatingen volstrekt voorbij aan de huidige problematiek in de melkveehouderij.
Nog steeds staren beleidsmakers
zich blind op veronderstelde ‘kansen op de vrije markt’ voor melkveehouders door het afschaffen van
de melkquotering, en hebben melkveehouders sterk gestimuleerd om
hun bedrijven uit te breiden en de
melkproductie op te voeren. De
overheid heeft maar al te graag de
benodigde vergunningen hiervoor
verleend. De wereldwijde afzetmogelijkheden voor in Nederland geproduceerde melk zouden immers
vrijwel onbeperkt zijn. Europa kon
de wereld voeden!
De realiteit blijkt anders te zijn.
Het aanbod is toegenomen en de
verwachte stijging van de vraag is
uitgebleven. Met als gevolg overschotten, grote winsten voor multinationale melkverwerkers en de
retail, en een dramatisch – nog
steeds - dalende melkprijs voor
melkveehouders. De enige schakel
in de zuivelketen die voor de waanzin van beleidsmakers de rekening
betaalt.
En dan durft de staatssecretaris zich
openlijk af te vragen of de huidige
situatie wel een crisis moet worden genoemd! Volgens Van Dam is
deze situatie ontstaan omdat boeren uit eigen vrije wil bedrijfsbesluiten hebben genomen, niet reageren op prijssignalen en hun aanbod niet aanpassen aan de vraag.

Eerst krijgen melkveehouders te
maken met een melkprijs die onder
de kostprijs ligt en dan krijgen ze
ook nog een sneer van een staatssecretaris zonder enig economisch
inzicht.
Diezelfde staatssecretaris wil dat
boeren hun inkomen meer uit de
markt gaan halen. Hij vergeet daarbij te vermelden dat dat alleen mogelijk is in een stabiele marktsituatie, waarbij vraag en aanbod met
elkaar in evenwicht zijn en een kostendekkende melkprijs wordt uitbetaald. Een situatie die nu zeker niet
aan de orde is maar wel en uitdrukkelijk de doelstelling is waaraan het
GLB moet voldoen!
Een oplossing voor de steeds verder dalende melkprijs kan alleen
gevonden worden in een verlaging
van het aanbod. Individuele melkveehouders moeten aan hun financiële verplichtingen voldoen en kunnen er nu niet voor kiezen minder
melk aan te bieden: minder melkgeld per liter betekent immers meer
liters moeten aanleveren om aan
de verplichtingen te kunnen blijven
voldoen. Inmiddels is de melkprijs
zo ver gedaald dat de kosten niet
meer worden gedekt. De financiële
problemen groeien menig melkveehouder boven het hoofd.

In dit nummer:
- Afsluiting fotowedstrijd
- NMV-lid in de spotlight; Gerda Peters
- Algemene Ledenvergadering 7 juni

Volg ons op Twitter
@NMVnieuws

Marion Logtenberg
@logtenberg47
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voor de zuivel op middellange
termijn zijn goed” nzo.nl/markt
Help @NMVnieuws
NZO is de weg kwijt
Marion Logtenberg
@logtenberg47
@NZOzuivel @NMVnieuws
Vreemd
antwoordt. #NZO geef eerlijk toe
dat het slecht gaat en blijft.
Neem
je verantwoordelijkheid. ZORGPLICHT
Jan-Roelof Jalvingh
@hookwood
@TjeerdNZO @NMVnieuws @
Wiebren @PiggyPower1 de gemiddelde melkveehouder zit daar
niet op te wachten, en al helemaal niet bij deze melkprijs.
Rik Grashoff@rikgrashoff
Goede actie tegen TTIP. Dit verdrag is niet goed voor boeren, milieu en dieren. #TTIP t.co/
Fc1PRVy3NW

De huidige situatie op de melkmarkt zal, of je het nu crisis noemt
of niet, desastreuze gevolgen hebben. Het voortbestaan van de door
de staatssecretaris zo geroemde
kleine en middelgrote familiebedrijven staat op het spel. Deze familiebedrijven zijn kenmerkend voor
de Europese plattelandseconomie
en zijn van groot belang voor het in
stand houden van een vitaal platteland.
Dat aantrekkelijke, leefbare en vitale platteland met natuur en biodiversiteit waar de staatssecretaris
naar streeft kan alleen bestaan als
melkveehouders en hun opvolgers
perspectieven hebben in de melkveehouderij. En juist daar ligt de
verantwoordelijkheid van de overheid. De staatssecretaris zegt dan
wel dat hij “er niet voor de boeren zit”, maar hij zal wel de randvoorwaarden moeten scheppen en
de kaders moeten aangeven waar-

Gerrit Wermink @gerritwermink
Dit is de LTO, lees de laatste alinea! Daarom ben ik dus lid van @
NMVnieuws! @AnnieSchreijer wil
strijden LTO niet pic.twitter.com/
m4YeO0wVs4
duk @dukkie6
@gerritwermink @NMVnieuws @
AnnieSchreijer dat meldpunt is er
al, zit lto zelf bij in notabene! Zoekt
lto weer een nieuw subsidiepotbinnen de primaire sector op een
economisch en ecologisch duurzame en verantwoorde manier voedsel kan blijven produceren voor de
Europese markt.

je of zo?
NVP@NVPnieuws
#houdboerderijTTIPvrij ! In dikke hagelbui manifest aangeboden
aan Kamerleden. Samen met @
NVVnieuws@NMVnieuws pic.twitter.com/XHw04ePGPj

De discussievoorstellen van de staatssecretaris in vogelvlucht:
• Boeren moeten hun inkomen meer uit de markt gaan halen;
• De positie van de boer in de voedselketen moet worden verbeterd;
• Het GLB moet worden verbreed naar een landbouw- en voedselbeleid. Beleid wordt minder gericht op
productie, maar meer op productiewijze;
• Innovatie wordt gestimuleerd;
• Landbouw moet meer gericht zijn op bescherming en herstel van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit. Het GLB moet verder worden verduurzaamd door een verbreding van de vergroeningseisen met klimaatdoelen;
• Een verschuiving van direct inkomenssteun naar steun voor het realiseren van maatschappelijke opgaven;
• Het GLB moet beter worden afgestemd op ontwikkelingssamenwerking en bijdragen aan het mondiale
voedselvraagstuk.
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Zonnepanelen duurzame investering
Het installeren van zonnepanelen is een duurzame investering die aansluit op de behoeften van maatschappelijk verantwoord leven. “Ongeveer zeventien tot twintig procent van het zonlicht wordt omgezet in elektriciteit, waardoor je je eigen stroom opwekt. De zon is gratis, dus je energienota daalt. Er
komen geen milieuvervuilende stoffen vrij en je maakt geen brandstoffen op, dus het is goed voor het
milieu. Het is een mooi product”, vertellen John Ruiter en Huub Brookhuis, eigenaren van Agrisun BV.
Agrisun Zonnepanelen levert complete oplossingen voor bestaande
en nieuwe gebouwen. Wat dat inhoudt? “Het leveren van een installatie van zonnepanelen, die goed
functioneert en maximaal rendement oplevert. Wij leveren kwaliteit
en garanderen 30 jaar productgarantie en 30 jaar vermogensgarantie”, aldus Ruiter en Brookhuis.
De zonnepanelen zijn afkomstig van
het Duitse merk Solarwatt. Dit bedrijf is voor negentig procent eigendom van BMW. “Niet nodig om te
zeggen dat de panelen zijn gemaakt
van kwalitatief hoogwaardig materiaal. De panelen zijn zo gemaakt
dat ze goed zijn en goed blijven. De
garantie zit erop, maar die hoeven

klanten nooit te claimen.”
Agrisun werkt volgens een zeven
stappen plan: een afspraak bij u
thuis om te kijken of het systeem
op uw locatie maximaal rendement
oplevert, indicatie van de kosten,
het onderzoeken van subsidiemogelijkheden, een passende offerte, het
leveren van de materialen en het installeren van het systeem, vervolgens het in werking stellen van het
systeem en tot slot het helpen bij
alle formaliteiten. Agrisun heeft een
vestiging in het Overijsselse De Lutte en in Eelde en verzorgt het installeren van zonnepanelen voor de
agrarische en industriële sector in
het hele land. Particulieren kunnen
ook bij het bedrijf terecht.

U kunt telefonisch contact opnemen: 0541-551887 (De Lutte) of
050-3050005 (Eelde). Of kijk voor
meer informatie op www.agrisun.nl

Factuur Reprorecht vaak onterecht
NMV adviseert haar leden bezwaar te maken
Op het secretariaat van de NMV zijn weer vragen binnen gekomen over onlangs ontvangen facturen van de
Stichting Reprorecht. De vraag die hierbij leeft is Moet je deze factuur betalen?
Aan bedrijven die een printer, copier of faxapparaat op kantoor hebben brengt de Stichting Reprorecht
een vaste vergoeding in rekening
voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde publicaties. Het
auteursrecht dat de stichting incasseert, verdeelt zij onder de ‘makers’
van deze publicaties (uitgevers, auteurs etc.). De Reprorechtregeling
zorgt ervoor dat niet iedere organisatie of onderneming iedere fotokopie individueel met de betreffende auteur hoeft af te rekenen. De
hoogte van de vergoeding die in rekening wordt gebracht, is gebaseerd op het kopieergedrag binnen
verschillende branches.

De NMV vindt de Reprorechtregeling op zijn minst discutabel. Hoe is
immers vast te stellen of een melkveehouderijbedrijf gebruik maakt
van het Reprorecht en waarop is
de hoogte van de vergoeding gebaseerd. Op de website van Stichting
Reprorecht, www.reprorecht.nl/ondernemers/Klachtenbezwaren, kunt
u uw gegevens bekijken die door de
stichting zijn gebruikt en kunt u bezwaar maken op de factuur. U kunt
hier inloggen met behulp van uw
debiteurennummer en toegangscode die op de factuur vermeld staan.
Wanneer u van mening bent dat de
factuur niet juist is omdat u niet
beschikt over een kopieerapparaat

/ faxapparaat of wanneer u ervan
overtuigd bent dat uw bedrijf nooit
kopieën maakt uit boeken, kranten
of tijdschriften of wanneer uw gegevens niet kloppen of omdat er bij de
gegevens personeel staat vermeld
dat u niet heeft, dan adviseert de
NMV haar leden dit kenbaar te maken via een bezwaar. Dit bezwaar
kunt u via de website van Stichting Reprorecht invullen. Wanneer
u dit doet, zo vermeld de Stichting
Reprorecht op haar website, dan
hoeft u geen vergoeding te betalen of wordt ingeval het aangenomen volume aan kopieën niet juist
is de factuur aangepast. Wanneer u
bezwaar maakt is het verstandig de
factuur in geen geval te betalen.
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NMV-lid in de spotlight
Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk in de schijnwerpers. Aan de hand van
zes vragen leren we elkaar iets beter kennen. Het geïnterviewde NMV-lid geeft het stokje door aan een volgende NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Gerda Peters aan de beurt. Zij heeft het stokje gekregen van Henny Verhoeven.

De vraag van Henny Verhoeven aan Gerda Peters: Wat motiveert je om boerin te zijn en te
blijven?
Op de boerderij waar ik woon, ben ik ook geboren
en opgegroeid. Als kind had ik al veel plezier aan
het leven op de boerderij. Er kon en mocht veel.
Natuurlijk waren mijn vader en moeder druk. Maar
eigenlijk hadden we dat niet echt door. Er was altijd wel tijd.
Na het behalen van mijn VWO-diploma en het doorlopen van de HAS in Deventer heb ik ruim 15 jaar
gewerkt bij OLM Accountants en Miconet. Vervolgens ben ik weer teruggegaan naar OLM dat inmiddels Countus heette. Eerst fulltime, en later parttime. Vanaf 1996 ben ik mee gaan helpen op de
boerderij. Inmiddels had Bennie er zijn werkplaats
gevestigd. In 2000 zijn we er gaan wonen en heb ik
het melkveebedrijf overgenomen.
Zo overdag kan boer zijn ook een eenzaam beroep
zijn. Gelukkig komt mijn vader af en toe en anders
ga ik gewoon een kopje cacao drinken bij mijn vader en moeder. Ook is het fijn om thuis te zijn als
onze kinderen thuiskomen. Gezellig thee drinken of
een keer samen huiswerk maken. Samen naar de
koeien gaan, erover praten of samen inkuilen. We
hebben met z’n allen veel plezier op deze plek. Alleen dat trekt mij al om boer te blijven.
Kun je iets over jouw bedrijf vertellen?
Mijn bedrijf ligt in Gorssel, aan de IJssel tussen Deventer en Zutphen. Ik heb het overgenomen van
mijn ouders. Ondertussen wonen de 5e en 6e generatie “Peters” (Bennie, ik en onze dochters Wilja en
Brenda) op de Bloedkamp. De bijzondere naam heeft
onze boerderij te danken aan de Tachtigjarige Oorlog.
Destijds zijn hier Zutphenaren vermoord.
Bennie heeft een aannemersbedrijf en ik het melkveebedrijf. We doen ieder ons eigen bedrijf. Bennie werkt
met hulp van een metselaar, glaszetter, enz. Zelf krijg
ik hulp van mijn vader, de loonwerker, en anderen. Ik
heb nu 70 melkkoeien en te veel jongvee. Op ruim 40
hectare grond verbouw ik gras en snijmaïs. De meeste
grond is eigendom. Het is bijna altijd berijdbare zandgrond. Drie hectare ligt in de uiterwaarden en is klei.
De grond ligt bijna allemaal bij huis, maar wordt wel
doorsneden door allerlei openbare zandwegen. Daardoor is de perceelsgrootte niet heel groot. We melken
al bijna vijftien jaar met een melkrobot. Voeren doen
we met een Weelink voerhek.
We wonen in een mooie streek met nog negen andere melkveehouders.
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Gorssel is gemakkelijk te bereiken. Vanaf de A1 neem
je de afslag Deventer/Zutphen, volgt de N348 en na
ongeveer 4 km kom je bij ons huis. Dit is misschien
belangrijk voor NMV-leden die naar de ALV op 7 juni
om het 20-jarig bestaan van de NMV mee te vieren.
Wat zijn volgens jou op dit moment de grootste
problemen in de melkveehouderij?
Van alles is er te veel. Te veel koeien, te veel melk, te
veel pinken, te veel kalveren, te veel mest. De hoeveelheid melk is het grootste probleem. Zo’n grote
hoeveelheid is niet goed te verwaarden en daarmee
zakt de prijs steeds verder weg. En de melkprijs is
toch het inkomen van een melkveehouder.
Te veel mest is voor de intensieve bedrijven een probleem. Maar ook extensieve bedrijven moeten aan allerlei eisen voldoen, terwijl ze zelf geen probleem hebben. Het nieuwste fenomeen is de kringloopwijzer. Als
je deze probeert in te vullen en de uitkomst probeert

te lezen zakt de moed je toch echt
in de schoenen.
Van hele andere orde is dat allerlei
mensen tegenwoordig denken gebruik te mogen maken van de eigendommen van boeren. Ze denken dat ze er overheen kunnen lopen, draden doorknippen, rotzooi
neergooien en noem maar op. Als
je als boer daar iets van zegt, geven ze je een grote mond op de
koop toe.
Waarom ben je lid van de NMV
geworden?
In 2000 ben ik melkveehouder geworden. Ik was geen lid van een
standsorganisatie. Sowieso voelde ik mij niet thuis bij de andere
standsorganisatie. Toen ook nog
eens MKZ uitbrak en de LTO, naar
mijn mening, foute beslissingen
nam heb ik mij aangemeld bij de
NMV. Samen met mijn vader heb ik

heel wat NMV -bijeenkomsten bijgewoond. En hopen we er nog heel
wat bij te wonen. Ik zou zeggen
voor iedereen een aanrader!
Waar moet de NMV zich vooral
op richten / mee bezig houden?
Het motto is “Inkomen daar draait
het om”. De NMV, wij dus, moeten
ons blijven inzetten om de melkprijs op peil te krijgen en te houden. En daar hoort, denk ik, een
vorm van regulering bij. We hebben kunnen zien hoe gemakkelijk je
meer dieren kunt gaan houden. Je
hoeft niet in je eentje de wereld te
voeden. Gun je buurman, buurland,
buurcontinent ook wat.Ook zou ik
ervoor willen pleiten, de regels te
vereenvoudigen voor de bedrijven
die echt grondgebonden zijn. Dit
nodigt meteen uit grondgebonden
te blijven. Hetzelfde geldt voor het
weiden van melkkoeien.

Aan wie wil je dit estafettestokje doorgeven en welke
vraag wil je hem/haar stellen?
Ik geef het stokje door aan Henk
Oudenampsen uit Laren. Wat vind
jij het mooist aan melkveehouder
zijn en waaraan heb jij de meeste
hekel wat betreft dit vak?

Melkveehouder in de spotlight
Wat houdt u bezig? Laat het ons weten!
Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk in de schijnwerpers. Het is de bedoeling elkaar via deze rubriek beter te leren kennen. En van elkaar te horen wat ons zoals bezig houdt.
In deze rubriek willen we juist de minder bekende NMV-leden aan het
woord laten.
Wilt u ook mee doen?. En een keer uw verhaal vertellen? Of heeft u een
leuke nevenactiviteit waar u de schijnwerper op wilt zetten, of een onderwerp waar u aandacht voor wilt vragen.
Laat het ons weten via info@nmv.nu

NMV op pad
Waar is de NMV geweest afgelopen maand?
28-4 Overleg vakbonden i.v.m. PAS gesprek
staatssecretaris
29-4 Overleg Wet Nieuwe Natuur
29-4 St. Veemarkten Purmerend
2-5 Fosfaat- melkprijscrisis bijeenkomst
2-5 Fosfaat- melkprijscrisis bijeenkomst
12-5 Ministerie EZ Themawerkgroep transport
internationaal
19-5 Werkgroepbijeenkomst diergezondheid

20-5 Symposium over de nieuwe
meststoffenverordening
21-5 Slotdebat ‘It’s the food, my friend!’ ‘Waarheen met ons voedselsysteem? Met
o.a. Martijn v. Dam
23-5 Werkbezoek Klankbordgroep Rijn-Oost |
ZON
24-5 OIM Overleg Energietransitie en ruimte
31-5 Demonstratie Amsterdam
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Ook binnen hebben wij het goed!
Nog één keer konden NMV-leden foto’s
insturen voor de fotowedstrijd en een
prachtige, weersbestendige vergroting
van hun eigen foto winnen.
Nog één keer, omdat het zulke mooie
plaatjes oplevert. En mooie plaatjes leverde het op! Prachtige foto’s van koeien, die het binnen in hun stal heel goed
hebben.

En dit is de winnaar!

Gerrit Wermink
@gerritwermink
@NMVnieuws haha en ik ben weer
blij lid te mogen zijn van een strijdvaardige enthousiaste club mensen !
Gerrit Wermink
@gerritwermink
En zo is het! Wordt lid van de @
NMVnieuws pic.twitter.com/FbjL11m8Ol
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Deze foto van een mooi koppel koeien met sneeuw op de voorgrond is ingezonden door de familie Kool. Boerin
Gerda heeft de foto zelf gemaakt. Niet
alleen de koeien hebben het goed, ook
voor de familie Kool is het prettig werken in deze stal. Altijd zicht op de koeien en als er iemand op het bedrijf komt
merk je dat meteen aan het gedrag van
de dieren.

Op maandag 23 mei heeft de familie
Kool de prachtige weersbestendige vergroting van hun eigen foto in ontvangst
genomen. Deze foto krijgt een mooi
plekje aan de muur is ons verzekerd.

Oproep:
Meld uw ervaringen met
controle-instanties
Steeds vaker bereiken ons verontrustende berichten over het gedrag en de
werkwijze van medewerkers van de diverse controle-instanties die op melkveehouderijen komen. Een boer is afhankelijk van de goedkeuring van dergelijke inspecteurs. De melkveehouder
moet zelf de kosten voor deze (vaak
verplichte) keuringen en inspecties betalen; zeker bij herkeuring kunnen die
flink oplopen. Bovendien zijn per 1 mei
2016 de NVWA-tarieven voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht,
certificering, en monsterneming en –
analyse gewijzigd.

Heeft u ook verontrustende, bevreemdende of slechte ervaringen met controles en inspecties op uw bedrijf? Meld
het ons!
U kunt uw ervaringen telefonisch doorgeven aan het NMV-secretariaat via 06
213 22 313 of per e-mail: info@nmv.nu

NAV AkkerbouwVakbond @NAV_AkkerBouwer
TTIPdocs en Senaatsbrief: VS wil
vooral meer voedsel exporteren:
nav.nl. @NMVnieuws @NVVnieuws
@NVPnieuws #TTIP
The Milk Story
@KoeOpAvontuur
“Ook melkveehouders hebben niks
te winnen met TTIP” -@Jacomijn_
MD, @SietavK & Irene vd Sar milkstory.nl/artikel/ook-me… pic.twitter.
com/6maZspkien
NAV AkkerbouwVakbond
@NAV_AkkerBouwer
@elbertdijkgraaf @NMVnieuws @
NVPnieuws @NVVnieuws Minister
negeert agrarische bonden met andere mening dan deel LTO! twitter.
com/elbertdijkgraa…

VAN DE VOORZITTER
“Ik zit hier niet voor de boeren”
Dit was de kop die boven het interview
stond met staatssecretaris Martijn van
Dam in het NRC van 21 mei. In dit artikel werden de boeren weggezet als notoire mopperaars en subsidieverslinders. Van Dam geeft aan dat hij het
landbouwsubsidiestelsel wil herzien;
de boeren zouden alleen subsidies
moeten krijgen als ze aan maatschappelijke opgaven voldoen. Als voorbeeld
noemde hij duurzaamheid, dierenwelzijn en natuurbeleid. Ook zouden de
boeren prijscompensatie moeten krijgen als de prijzen kelderen. Om bij dit
laatste te beginnen; de melkprijzen
zijn in het afgelopen jaar in een vrije
val geraakt en de bodem is nog lang
niet in zicht. De oorzaak van deze ellende is voor een groot gedeelte veroorzaakt door politici die gekozen hebben voor een vrije markt voor de Europese landbouw. De chaos die hierdoor is ontstaan wordt afgedaan als
een probleem dat wereldwijd is en niet
alleen door Europa kan zijn veroorzaakt. Maar Europa heeft in het afgelopen jaar de grootste volumetoename
veroorzaakt op de wereldmarkt, is tevens de grootste speler op deze markt
en moet dan ook verantwoordelijkheid

nemen. Ook het thema duurzaamheid
moet door innovatiesubsidies in de benen worden gehouden volgens Van
Dam. Voor de NMV staat vast dat dit
alleen kan door een robuust gestuurde
landbouwproductie. Alleen dan kan in
de landbouw een goed inkomen worden verdiend zonder subsidies. Dit zal
er tevens voor zorgen dat thema’s als
dierenwelzijn, duurzaamheid, innovatie en biodiversiteit beter tot hun recht
komen. Van Dam heeft nog tien maanden de tijd om zijn plannen te realiseren en naam te maken als staatssecretaris van Landbouw in plaats van Economische Zaken. Als we eens kijken
waar we nu staan in Nederland dan
zullen we het met zijn allen snel eens
zijn dat de landbouw is getroffen door
een opeenstapeling van regelgeving
die ‘inkomen-bedervend’ werkt. Het
was beter geweest als de staatssecretaris met een structuurvisie was gekomen waar boeren zich naar toe hadden
kunnen ontwikkelen. Door een stip aan
de horizon te zetten hadden we met
onze bedrijven in een periode van zo’n
jaar ergens naartoe kunnen groeien.
Van Dam zou dan inmiddels 58 jaar
zijn geworden, de gemiddelde leeftijd

van de huidige generatie boeren. Hopelijk is tegen die tijd de gemiddelde
leeftijd van onze boerenstand door een
gezonde structuurontwikkeling terug
gebracht naar 38 jaar. Bij ongewijzigd
beleid is de kans groot dat de leeftijdsgrens van de boerenstand zelfs wordt
opgerekt naar 70-plus. Om deze ongezonde ontwikkeling te keren zullen we
als NMV-ers aan de bak moeten. We
zullen nog veel stenen in de Hofvijver
moeten doen verdwijnen om dit kracht
bij te zetten en om de gewenste veranderingen in de Europese landbouwpolitiek te doen realiseren. Hopelijk komt
de staatssecretaris op de rijpere leeftijd van 58 jaar dan tot de conclusie ;
“Ik zat er wel voor de boeren”. En ook
voor onze staatssecretaris geldt : “Inkomen daar draait het om”. Graag allemaal tot ziens in Gorssel op 7 juni om
nog eens terug te
kijken op 20 jaar
NMV.

Harm
Wiegersma,
voorzitter NMV
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Agenda
7 juni
Algemene ledenvergadering en
20-jarig bestaan NMV, Gorssel
20 juni
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

Algemene Ledenvergadering
Kom ook naar de

Algemene Ledenvergadering
van de

Nederlandse Melkveehouders Vakbond
en vier het 20-jarig bestaan met ons mee!
Dinsdag 7 juni 2016

Op de NMV-site www.nmv.nu
vindt u actueel nieuws.

Adressen NMV
Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten
tel. 06 213 22 313
email info@nmv.nu
www.nmv.nu
Contactpersonen NMV

Locatie: De Bloedkamp, Gorsselse Enkweg 1, 7213 LM Gorssel
NMV-leden zijn welkom vanaf 10.00
uur voor de ALV.
Vanaf 13.00 uur is er een barbecue
voor NMV-leden en genodigden. We
blikken terug op 20 jaar NMV en kijken naar de toekomst.
Afsluiting om 15.30 uur.
Aanmelden uiterlijk 2 juni per
telefoon: 06 213 22 313
of per mail info@nmv.nu

Groningen:
Steef Pronk, De Wilp, 0594-642922
Drenthe:
Johan Inberg, Koekange, 0522-451125
Friesland:
Harm Wiegersma, Rinsumageest,
0511-421083
Flevoland:
Laurens van Bavel, Zeewolde, 036-5228630
Noord-Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen, 06-10634335
Oost-Nederland:
Marion Logtenberg, Baak, 0575-441504
Rivierengebied:
Peter van Beest, Lienden, 0344-662334
Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:
Noord-Holland Noord:

MAINEnergie heeft inmiddels
veel NMV-ers als vaste klant. De
kracht van MAINEnergie zit in
het persoonlijke contact en het
vertrouwen van de klant. Als u
klant wordt bij MAINEnergie
profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice.
Wij nemen alle administratieve
rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap.
Hierdoor blijft u te allen tijde ver-

zekerd van levering van stroom en
gas.
Wilt u net als vele andere collega-bedrijven profiteren van
scherpe energietarieven?
Neem dan contact op met het
Sales team van MAINEnergie. U
kunt ons telefonisch bereiken op
088 - 08 09 000 of per e-mail via
sales@mainenergie.nl.

Gooi- en Vechtstreek:
Jan Galesloot, Weesp, 0294-253447
De Ronde Venen:
Rene Wahle, Zevenhoven, 06-10648997
Krimpenerwaard en Lopikerwaard:
Chiel Markus, Papekop, tel. 0348-565588
Zuid-West:
Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd,
0165-317667
Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant:
Hans Geurts, Veulen, 0478-541592
U kunt zich aanmelden als lid of informatie
aanvragen via de contactpersonen of bij het
NMV-secretariaat.

Wilt u een goed inkomen?
Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt?
Wilt u dat uw mening gehoord wordt?
Word lid van de NMV!
Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen.
Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er
een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar
lang gratis lid van de actieve belangenvereniging NMV.
Je ontvangt dan maandelijks ons ledenblad Koebont en
een NMV-bodywarmer!
Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook
een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel. 06 21322313 of via onze site www.nmv.nu.
De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kosten € 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen
€ 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL

Foto ‘Koebont’: Roeland Koning
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De NMV voor en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

LEDENACTIE

Sjaak Ruyter, Schagen, 0224-297156

