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ALV NMV vrijdag 10 juli levert twee
nieuwe Dagelijks Bestuurders op!
Op 10 juli heeft NMV haar ALV
gehouden. Vanwege de coronatoestand
vond de ALV dit jaar iets later plaats
en werd de ALV in tegenstelling tot
andere jaren maar sober gehouden.
Sober betekent dat er uitsluitend de
voor de ALV vereiste formaliteiten
behandeld zijn, maar dat er verder
geen programma of barbecue was.
Desondanks bleken de formele stukken
een redelijk vullende vergadering te
bieden. Niet om de minste reden dat
de sector steeds met grote uitdagingen
geconfronteerd blijft worden.
Uiteraard is er op de vergadering veel aandacht geweest voor de stikstofproblematiek en het harde werk van NMV en andere
sectorpartijen daarin. Organisatorisch heeft
de stikstofproblematiek wel gebracht dat
de provinciale besturen van NMV versterkt
zijn en beter vorm gekregen hebben. In
iedere provincie is NMV nauw betrokken
bij de collectieven die daar ontstaan zijn
en wordt er aangehaakt op hetgeen er op
landelijk niveau gebeurt. Ook voor de zorg
en strijd voor behoud van geborgde zetels
in de waterschappen en alle andere actuele
beleidsthema’s zijn uitgebreid besproken.
Zo vertelde Jan Aantjes, als bestuurslid van
NMV betrokken bij dat onderwerp binnen
Duurzame Zuivelketen, de laatste nieuwtjes
over de biodiversiteitsmonitor. Er is veel om
te doen en vanuit NMV wordt er gehamerd
op het feit dat het verdienmodel er eerst
moet staan, en dat dát juist een voorwaar-

de is voor dergelijke initiatieven. Bij NMV
zijn we geen voorstander van instrumenten
voor de zuivel, die onze melkveehouders
op kosten jaagt. Eerst zorgen voor een
degelijke vergoeding, wat in het verleden
nooit gebeurd is. Jan strijdt daarvoor uit
volle kracht, iets dat hem niet altijd in dank
wordt afgenomen. Dat is met het NMV-geluid vaker het geval, maar deert ons geenszins. Hetzelfde geldt voor de Koemonitor.
NMV-secretaris Bertus Doppenberg vertelt
dat we tegen diergezondheidseisen zijn
die het wettelijk verplichte overstijgen. Op
verschillende niveaus wordt er kritiek op
geuit. Het advies aan onze melkveehouders is om de oude bedrijfsbehandel- en
gezondheidsplannen bij te houden, dan
voldoet u wel aan de wettelijke eisen. Er
is nog veel meer besproken uiteraard, dat
zult u later teruglezen in de notulen. Al met
al blijft NMV een groeiende organisatie op
alle vlakken, iets dat ook broodnodig is met
alle ontwikkelingen in onze sector.
Afhandeling officiële gedeelte ALV
De officiële stukken, het financieel verslag
én begroting zijn goedgekeurd en aangenomen door de ALV. NMV draait financieel
uitstekend, en er is bufferruimte, mochten
er kosten voor bijvoorbeeld procedures
gemaakt moeten worden. Na dit officiële gedeelte was er aandacht voor het terugtreden uit het DB van Jan Aantjes, die
gelukkig binnen het Landelijk Bestuur van
NMV behouden blijft op zijn dossiers. NMV
bedankt Jan voor zijn inzet.

Bestuursverkiezing
Voor de ALV hebben zich twee kandidaten
beschikbaar gesteld om toe te treden tot
het Dagelijks Bestuur van NMV. Jeroen van
Maanen uit Zeewolde, voormalig woordvoerder van het Landbouw Collectief, en
Elly de Koning uit Stompetoren, die al
langere tijd actief lid is van de commissie
mest-water van NMV. Beiden zijn door de
ALV verkozen tot Dagelijks Bestuurder. Zij
zullen op de volgende pagina voorgesteld
worden. Daarnaast was onze penningmeester Gerda Peters herkiesbaar. Zij heeft zich
de afgelopen jaren keihard ingezet voor
NMV en er bijvoorbeeld voor gezorgd dat
BTW-gelden terugvloeien naar NMV, iets
dat de vereniging geen windeieren heeft
gelegd. Alle bestuurders zijn met een grote
meerderheid verkozen. NMV is dan ook
ontzettend blij dat het Dagelijks Bestuur
nu zes man sterk is, zodat alle portefeuilles
die we verdedigen met extra handjes zullen
worden uitgedragen. NMV groeit!

Voorstellen nieuwe Dagelijks Bestuursleden
opvoeding in het VMBO. Daarnaast werk
ik mee op het melkveehouderijbedrijf, de
opfok van de kalfjes en het jongvee is mijn
taak, evenals de boekhouding. Daarnaast
ben ik voor Natuurlijk BBW algemeen bestuurder in het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier in Noord – Holland.
Ons bedrijf is gelegen in de prachtige
droogmakerij de Schermer, nabij Alkmaar.
Wij hebben ongeveer 95 melkkoeien, 55
stuks jongvee. Wij hebben 48 ha. kleigrond in eigendom en pachten tien ha. Ik
zie uit naar deze samenwerking!

Elly Koning

Portefeuillehouder Klimaat
Tweede portefeuille ‘water’
Beste leden,
Een verzoek vanuit de organisatie van
Koebont om even een korte introductie
betreffende mijzelf te maken doe ik natuurlijk graag.
Met de laatste ALV 2020 ben ik gekozen in
het DB van de NMV, daar ben ik trots op
en ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen in het realiseren van doelen die het
belang en verdienmodel van de melkveehouders dienen. Mijn prioriteiten liggen bij
water, gezondheid in de breedst mogelijke
zin, een reëel inkomen en een goede samenwerking in het DB, samen sterk.
Mijn naam is Elly Koning – Bruijn, al bijna
35 jaar getrouwd en moeder van drie zonen, waarvan de middelste de toekomstige bedrijfsopvolger is. Ik ben 62 jaar en
sinds 1980 actief als docent lichamelijke

zien als een belangenbehartiger in optima
forma. Jeroen is in staat complexe zaken
zo te verwoorden dat het voor iedereen te
volgen is.
Als portefeuillehouder Zuivel en biodiversiteit wil hij zich in gaan zetten voor het
verdienmodel van de melkveehouder.
Daarbij moeten volgens Jeroen bestaande
eisen betaald worden en nieuwe aanvullende eisen mogen alleen toegelaten wanneer het verdienmodel staat en zeker gesteld is. De bescherming van data is ook
een prioriteit, die data is van de melkveehouder zelf en geen wisselgeld voor zuivel
of overheid. Credo: op naar een kostendekkende melkprijs!

Zelftest bedrijf
op veiligheid

Jeroen van Maanen

Portefeuillehouder Zuivel en Biodiversiteit
Jeroen is Biologisch melkveehouder in
Zeewolde. Daar melkt hij 130 koeien op
49 hectare. Jeroen is geen onbekende in
de sector, dankzij acties in het verleden
maar zeker als woordvoerder voor het
landbouw collectief heeft hij zich laten

Op de website van boerveilig vindt u een
zelftest om de veiligheid op uw bedrijf te
kunnen doorlichten. Boerveilig betreft een
campagne om ongelukken op een boerenerf te voorkomen, onder andere door
bewustwording. Nog ieder jaar vinden er
gemiddeld 15 dodelijke ongevallen plaats
tijdens werk op de boerderij. Dit is helaas
het topje van de ijsberg, want er zijn ook
veel ongevallen met (ernstig) letsel. Veiligheid op een boerenerf is niet altijd zo vanzelfsprekend als het lijkt. Jonge kinderen
die vrolijk spelen en zich van geen kwaad
bewust zijn, jezelf overschatten wanneer je
haast hebt of nét even niet goed opletten
in de trekker kan nare gevolgen hebben.
Kijk op www.boerveilig.com en doe de test
voor uw bedrijf!

NMV op pad
Waar zijn onze bestuurders zoals geweest de afgelopen tijd? Een greep uit de activiteiten:
24-jun In DZK programmateam Klimaat en Biodiversiteit

9-jul

vakbondenoverleg

24-jun bijeenkomst Zuivel NL??

10-jul

ALV NMV

26-jun Melkveegroep

11-jul	klankbordbijeenkomsten rapport geborgd gewogen

29-jun Stichting Geborgde Dierenartsen

(waterschappen)

29-jun Melkveegroep

13-jul

Consultatiebijeenkomst LNV

30-jun Melkveegroep

14-jul

Onderzoeksraad voor de veiligheid, stalbranden

1-jul

klankbordgroep kwaliteitstraject graslandtaxaties BIJ12

14-jul

Melkveegroep

1-jul

Stakeholdrsbijeenkomst agronutri monitor onderzoek

14-jul

ALV ZuivelNL

2-jul

webinar herziening handelsbeleid

15-jul

In DZK programmateam Biodiversiteit en Klimaat

9-jul
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Werkgroep Veenweide

15-jul

ALV van KTC Zegveld
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Er zit een luchtje aan derogatie
Zoals we u al vertelden heeft NMV een Wob-verzoek
gedaan inzake de stukken die bestaan met betrekking
tot derogatie. We willen het naadje van de kous weten
waar het de inzet van het ministerie aangaat, zeker nu
de twee nieuwe maatregelen in de derogatie gefietst
zijn, die niets met de nitraatrichtlijn van doen hebben
maar alles met ammoniakemissie (niet boven de 20
graden Celsius sleepvoeten én deelnemers van de vrijstelling bovengronds bemesten, moeten kiezen tussen
derogatie óf de vrijstelling). De Wob hebben we op 4
april al uitgezet, omdat NMV het onvoorstelbaar vindt
dat er op dat moment nog geen duidelijkheid was of
derogatie verleend zou worden. Het ministerie kon-

digde direct een verlenging van de wettelijke reactietermijn van 4 weken aan, met 4 weken. Ook die termijn
is inmiddels ver overschreden, waardoor de overheid in
onze ogen zwaar nalatig is en nog belangrijker: allesbehalve transparant. Het is onacceptabel dat de overheid
zo met een sector omgaat en tegelijkertijd wel allerlei
onzinnige maatregelen, zoals de voermaatregel, erop
afvuurt. NMV vindt dat ze verplicht zijn verantwoording
af te leggen over hun inzet. Dit heeft ons doen besluiten
het Wob-verzoek, en de gegevens rondom het proces,
door te spelen aan de ombudsman. U hoort het van
ons zodra wij meer weten. Eén ding is zeker: hier zit een
luchtje aan!

Column Dagelijks Bestuurslid Jeroen van Maanen

Het is inmiddels traditie dat bij nieuwe Dagelijks Bestuurders de nieuwe bestuurders
eenmaal de vaste rubriek met een column schrijven. Ditmaal komt de eer toe aan
Jeroen van Maanen, sinds 10 juli 2020 verkozen tot Dagelijks Bestuurslid van NMV.
Het Boerengeluid
Aan mij de eer om voor de eerste keer, na
mijn benoeming als dagelijks bestuurslid,
een woord tot de leden te richten in de
Koebont. Allereerst wil ik de leden bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.
Nog geen kwart eeuw geleden mocht ik
graag met mijn vader meegaan naar de
eerste vergaderingen van NMV. De club
werd opgericht vanuit ferm en inhoudelijk
boerengeluid, door oprichters als Vogelaar, wijlen Ab de Groot en Jan Verhoef.
Geluid dat aansprak en vergaderingen
nog meer! Het was een tijd waarin heetgebakerde en gepassioneerde boeren
hun geluid luidkeels op de vergaderingen
lieten horen. Daar waar nodig werd dit
toch al niet misteverstane geluid verder
onderstreept met een dreigende in de
lucht gehouden stoel, klaar om naar een
slecht luisterende spreker voorin de zaal te
gooien. Met onderwerpen toentertijd als
een vervuild IBR-vaccin waren vergaderingen verzekerd van acties die, ondanks de
beroerde reden, mij toch altijd bijzonder
aanspraken. Het verfrissende en nieuwe
vakbondsgeluid was een welkome aanvulling op de bestaande tamme belangenbehartiging. Boerengeluid wat mij met
de paplepel is ingegoten door een vurige
vader die in ‘72 bijvoorbeeld de coöperatieve zuivelfabriek al met overtuiging verliet. Daarnaast een moeder als reisleider
met talenknobbel en twee opa’s die in de

fokkerij en als grondlegger van de BLGG
hun geluid toen al lieten horen. Als verlegen puber kwam mijn eerste geluid naar
buiten tijdens vee-beoordelen en werd
later verder ontwikkeld als voervertegenwoordiger.
Een jaar of wat later kwam een opname
naar buiten van ondergetekende op een
Bel Leerdammer vergadering. Het was
juist deze opname die ervoor zorgde dat
ik in september 2019 werd gevraagd als
woordvoerder voor de felste actiegroep
van Nederland, toen bezig de geslaagde
1 oktoberactie mede te organiseren. In de
melkacties van 2009 leerde ik dat als 100
boeren zeggen er te zijn, er op de dag
zelf waarschijnlijk maximaal 25 komen
opdagen. De veranderde tijd en noodzaak
zorgde op 1 oktober ervoor dat er bij 100
opgaven wel 300 boeren kwamen opdagen. Het nieuwe boerengeluid was daar;
saamhorig, schouder aan schouder, stond
elke boer van Nederland op. Gelukkig is
dit geluid sindsdien alleen maar harder
gaan klinken. Het Landbouw Collectief
werd opgericht en een taaie stikstofstrijd
werd en wordt nog steeds gevoerd. We
droegen oplossingen aan voor een stikstofprobleem die geen van allen opgepakt
werden door Den Haag. We moeten ons
daarmee afvragen of stikstof wel het probleem is. Juridische houdbaarheid en het
gevecht om de ruimte konden de daadwerkelijke problemen wel eens zijn die

in de toekomst van oplossingen moeten
worden voorzien. Wat ik het laatste halfjaar leerde is dat samenwerken mogelijk
is, en succesvol kan zijn ook. De solide
partijen waar een samenwerking op te
bouwen is, blijken absoluut de vakbonden
te zijn. Samenwerkend en elkaar vasthoudend kan en moet hier een machtsblok
vanuit opgebouwd worden. Vakbonden
vanuit varkens, pluimvee, akkerbouw en
de melkveehouderij die aan hun eigen kar
en sector trekken, zonder daarbij tegen de
wagen van een collega sector te duwen.
Nederland van nu bulkt van de kansen en
uitdagingen die een sterke belangenbehartiging vereisen. De organisatiegraad
onder boeren van Nederland zal omhoog
moeten en met graagte zal
ik mij daar via de NMV
voor inzetten. Laten we
Trump’s uitspraak iets
aanpassen en binnen
de melkveehouderij
schouder aan schouder
ons boerengeluid inzetten en LET’S MAKE
DE NMV
GREAT(ER)
AGAIN!!
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NMVinformatie
Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28
3881 PD Putten
Tel: 06 213 22 313
E-mail info@nmv.nu
Website: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws
Contactpersonen per provincie
n Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
n Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - flevoland@nmv.nu
n Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
n Gelderland:
Rick Walvoort – Geesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
n Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 53224725 - groningen@nmv.nu
n Limburg:
Hans Geurts, Veulen
0478 541592 - limburg@nmv.nu
n N-Brabant:
Johan van Gorp, Alphen
013 5081547 - brabant@nmv.nu
n N-Holland:
Sjaak Ruyter, Schagen
0224 297156 - nholland@nmv.nu
n Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
06 10634335 - overijssel@nmv.nu
n Utrecht:
Chiel Markus, Papekop
0348 565588 - utrecht@nmv.nu
n Z-Holland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zholland@nmv.nu
n Zeeland:
Esther Vermeu, Kapelle
06 29288621 - zeeland@nmv.nu

Onze contactpersonen staan voor
u klaar bij vragen, opmerkingen of
suggesties. Maar ook als u leden
wilt aanmelden. Uiteraard kunt u,
uw boodschap ook mailen naar het
secretariaat. Aanmeldingen kunnen
tevens eenvoudig via onze website
gedaan worden via nmv.nu/lidworden/
4

Wij hebben nieuws:
er is een Zeeuws
land&vis collectief:
Sinds begin juli is er een stichting opgericht met de naam Zeeuws Land& Vis collectief.
We zijn een groep van 7 personen die ieder voor de agrarische vakbonden staan zoals:
NMV (Esther Vermue), NAV (Iman Minnaard), POV (Gert v.Dam), NVO (Sjako Kloosterman ), Visserijbond (Cas Caljouw), Agractie (Gijs de Zwart) met in onze achterban een
accountant en een agrarisch makelaar die ons ook ondersteunt, evenals Niels den Dekker, melkveehouder Zeeuws-Vlaanderen. Samen willen we het Zeeuwse landsbelang
van land, vee en visserij en de bijbehorende productiviteit dienen en beschermen. Wij
willen dit graag hand in hand doen met de ZLTO. Gezien de laatste ontwikkelingen de
afgelopen jaren in de landbouw en visserij, lees stikstof, gewasbescherming, nieuwe
natuur, vinden wij het onze taak om de mening van de Zeeuwse boeren te laten horen
en te verdedigen. Als stichting is het mogelijk om deel te nemen aan de gesprekken aan
de provincietafel en door te spelen naar het landbouwcollectief in Den Haag. Onder het
motto ´samen staan we sterk´. Tevens zijn wij bezig met een leaderproject in samenwerking met de Provincie Zeeland om het onderwijs op gebied van onze sectoren te optimaliseren, er staat veel suggestieve en foute informatie in de schoolboeken, de boer
moet dichter bij de burger gebracht worden om dit te weerleggen. Dit gaat gebeuren
door kinderen naar de boer/visserij te laten gaan, of gastlessen door de verschillende
sectoren of aangesloten bedrijven. Ook de NMV heeft hier zijn bijdrage in gedaan en
zorgt voor ondersteuning. Zo gaan we onze sectoren positief promoten en het ware
verhaal vertellen met ondersteuning van digitaal lesmateriaal (Aeres Dronten) en zelf
vervaardigde leskisten (Aeres Dronten en Scalda Goes). Straks bekend als de Zeeuwse
Kringloop. En daarnaast hopen we er de komende tijd voor u te kunnen zijn en uw
mening mee te kunnen nemen naar de provincie en naar Den Haag. Laat ons horen wat
we voor u kunnen doen. Iman, Gert, Sjako, Cas, Gijs, Niels en Esther.
7 augustus
Stakeholdersbijeenkomst ACM
19 augustus
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
9 september
Stuurgroep Flankerend onderzoek Koedata

Ledenactie
Wilt u een goed inkomen behouden?
Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt
en voor u opkomt? Wilt u dat uw mening gehoord wordt?
Word dan lid van NMV!
Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen.
Word ambassadeur van NMV, maak uw collega-melkveehouder lid!
Hoe groter onze achterban, hoe meer invloed. Als u uw collega lid maakt, ontvangt
uzelf ook een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel. 06 213 22 313
of via onze site www.nmv.nu.
Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er een speciale actie: Schrijf je
nu in en ontvang 50% korting op het eerste jaar van je lidmaatschap. Bovendien
ontvang je maandelijks ons ledenblad ‘Koebont’ en een NMV-bodywarmer!
NMV vóór en door melkveehouders. Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

