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Aanwezig: 

Bestuur:Bessie Schadee BS (vz), Dirk Hart DH (secr/penn), Katrien van ’t Hooft 
KvtH (verhinderd), Marijke Kuipers MK 

 
Leden: Wilhelmina Hoedjes, Anton Nigten, Wim van den Hengel, Piet Boons, Jeroen 

Bruin + zoon Jim, Janette Hamersma, Jaap van Bruchem, Tonnie 

Wijnakker, Klaas Jan Bruin, Baukje Schat (lid Kascommissie) en Cor den 
Hartog (later) 

 
Afmeldingen: van Marjon Wijdeven, Adri van Boxtel, Marianne Wensveen, Michiel 
van Rijckevorssel en Gjalt Tjeerdsma (lid Kascommissie). 

 
1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet de leden welkom die het verkeer hebben getrotseerd en met 
name Anton Nigten, die bereid werd gevonden na de pauze een presentatie te 
geven over zijn promotieonderzoek 'Bodem-, gewas- en voedselkwaliteit in NL'  

 
2. Verslag ALV 12 februari 2015 

Na een leespauze en met enige aanvullende verduidelijkingen van de voorzitter 
wordt het verslag van de ALV van 12 februari 2015 goedgekeurd onder dank aan de 

secretaris. 
 
3. Ingekomen stukken 

Van Wilma en Barend Koster is het geboortekaartje voor hun dochter Katinka 
ontvangen via Adri van Boxtel, waarvoor dank. Vergadering en bestuur feliciteren 

Wilma en Barend van harte met hun gezinsuitbreiding! 
 
4. Korte terugblik op de NVLV-wederwaardigheden in het jaar 2014 

Middels een korte PowerPoint-presentatie van de secretaris (zie bijlage ALV-NVLV-
8okt15 PP Dirk.ppt) worden de activiteiten van 2014 nog even nagelopen. Deze 

zijn natuurlijk op de ALV van 2 februari ook al aan de orde geweest. Vervolgens 
staat de vergadering stil bij verschillende kwalificaties die zouden passen op nieuwe 
bestuursleden. 

 
5. Bespreking Jaarrekening 2014: voorstel tot afronding in november/dec 

In het tweede deel van de PowerPoint-presentatie geeft DH een overzicht van de 
bankmutaties die hij heeft geanalyseerd. Hij heeft vervolgens een tweetal 
adviesgesprekken gevoerd met externe adviseurs, om aansluiting van de cijfers te 

vinden bij het Financieel Verslag 2013 dat is opgesteld door Jan Vriesinga, zoon van 
de verantwoordelijke penningmeester. DH is echter tot de conclusie gekomen dat 

aansluiting niet gaat lukken zonder aanvullende gegevens over de opbouw van de 
in het Verslag 2013 geproduceerde totaalcijfers. Een verzoek tot nadere uitleg aan 
Jan Vriesinga heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd, alleen reeds 

bekende cijfers die niets nieuws toevoegden. Zijn argument daarbij was: het 
Verslag over 2013 is door de ALV reeds definitief vastgesteld, daarover hoeven 

geen discussies meer plaats te vinden.  
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld dat DH met wat meer onderzoek en enige 
financiële assistentie het Verslag 2014 + begroting alsnog opstelt en dit in concept 

rondstuurt voor commentaar, voor het einde van het jaar. Zonder omvangrijke 
bezwaren kan het Verslag 2014 dan samen met het Verslag over 2015 in één 

Jaarvergadering worden vastgesteld. Indien wel substantiële bezwaren worden 
ingebracht zal het bestuur overwegen in december alsnog een extra ALV beleggen 
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om het Verslag 2014 goed te laten keuren. Het lijkt zinvol dat de daarvoor 

verantwoordelijke penningmeester (Wigle Vriesinga) aanwezig is om het stuk te 
verdedigen. 

 
6. Opmerkingen Kascommissie 2014 n.a.v het financieel overzicht. 
Gjalt Tjeerdsma is helaas verhinderd door een bevalling in zijn veestapel. Baukje 

Schat memoreert dat er volgens het overzicht grote bedragen openstaan, voor 
boekjes en achterstallige contributies met name. Zij vraagt zich af in hoeverre deze 

bedragen nog invorderbaar zijn, of dat deze als kosten moeten worden 
afgeschreven. Zij vraagt om een zorgvuldige afweging en een voorzichtige koers bij 
het aangaan van nieuwe verplichtingen, omdat het vrij besteedbaar kapitaal maar 

zeer beperkt is. Zij zal aan DH nog voorbeeld-jaarverslagen doen toekomen. 
 

PAUZE Hierin wordt ook het filmpje van Huib Schoonhoven vertoond met het 
vraaggesprek met Douwe van der Ploeg over het ‘ammoniakbastion’. De 
vergadering constateert dat er van verschillende zijden wordt geprotesteerd tegen 

de wijze waarop de overheid ammoniak-emissies berekent en dat EZ heel goed 
weet dat drijfmestinjectie in omringende landen verboden is. Kortom de barstjes in 

het ammoniakbastion nemen snel toe. 
 

7. concept-Visie van het bestuur op de toekomst van het NVLV. (Bijlage) 
BS stelt omwille van de tijd voor dat er schriftelijk wordt gereageerd op deze 
concept-Visie, nadat het bestuur deze nog wat verder heeft ingevuld en 

rondgestuurd. De vergadering stemt hiermee in. 
 

8. Bestuursafscheid Katrien van 't Hooft + invulling vacature voorzitter 
Het geplande afscheid van KvtH moet helaas komen te vervallen omdat zij 
verhinderd is. Haar geschenk wordt thuisbezorgd. BS blijft functioneren als 

voorzitter, totdat een nieuwe voorzitter gevonden en ingewerkt is. 
 

9. Voordracht Anton Nigten: 'Bodem-, gewas- en voedselkwaliteit in NL' 
Anton’s verhaal spitst zich toe op de lage gehaltes aan sporenelementen en de hoge 
gehaltes aan kalium en NPN (niet eiwitgebonden stikstof, zoals nitraten en 

ammoniak) die zorgen voor toxische niveaus in kuilvoer en voedingsgewassen. 
Deze zetten zich voort in het voedsel van dier en mens, met als consequentie een 

algemene verzwakking van het menselijk en dierlijk organisme dat van zulk voedsel 
afhankelijk is. Korte samenvatting maken. 
 

10. Wat Verder Nog Ter Tafel Komt: 
Ons nieuwste beroepslid Jeroen Bruin, biologisch melkveehouder in Sint Maarten 

(NH) heeft interesse in overleg met vooruitstrevende biologische melkveehouders 
over speerpunten in de bedrijfsvoering. Er zal gepoogd worden middels de 
nieuwsbrief de overleggroep met dat onderwerp nieuw leven in te blazen. Lijstje 

maken. MK vraagt om aandacht voor de website www.houddekoeindewei.nl Die 
organisatie zoekt in elke provincie een vertegenwoordiger die het initiatief in 

Nederland groter kan maken. 
 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering, dankt Cor den Hartog voor zijn gastvrijheid, 
Anton voor zijn presentatie en wenst eenieder een goede en veilige reis naar huis. 

http://www.houddekoeindewei.nl/

