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Noteringscommissie
Vrijdag 3 april 2015 is de noteringscommissie bijeen geweest en heeft de volgende noteringen voor KB-Boerenkaas
vastgesteld:
Soorten
12 kg
16 kg
> 20 kg
Leidse 30+
Kruiden
Stemming

Maart
4,35
4,50
4,65
4,60
4,45
Redelijk

April
4,35
4,50
4,65
4,60
4,45
Goed

Toelichting:
Er wordt in de pers volop gespeculeerd over de koers van de zuivelnoteringen nu de melkquotering is afgeschaft. Hoe
groot zal de extra aanvoer van melk worden en kan de markt deze extra melk aan. Een en ander is uiteraard ook
afhankelijk van de vraag in de markt. Die onzekerheid leidt er toe dat de prijzen voor zuivelproducten weer wat onder
druk komen te staan. De prijs van boerderijmelk ligt iets boven de € 0,30 per kg en blijft daar ongeveer op steken.
De vorige keer is hier geschreven over de aanvoer van extra kaas in april. Deze aanvoer is inmiddels op gang gekomen.
De omvang van deze extra aanvoer is vooralsnog onduidelijk, maar er is wel vertrouwen dat de markt deze extra
aanvoer op enige termijn af zal kunnen zetten in de richting van de consument. De voorraden oude en extra belegen
kaas zijn zeer klein en kunnen op deze wijze wellicht wat aangevuld worden. De handel geeft aan dat de (paas-)verkoop
van kaas in de afgelopen maand overigens prima is geweest. Ook dit geeft vertrouwen. Zoals de vorige keer reeds
gemeld is de markt aan de verkoopzijde gezond. Voor een duidelijke koers in de notering is meer duidelijkheid nodig
over de omvang van de voorraad boerenkaas na de maand april. De stemming is goed en de commissie heeft besloten
de huidige notering op dit niveau te handhaven.
De noteringscommissie komt op vrijdag 1 mei 2015 opnieuw bijeen.
1 april: einde van de quotumregeling. Bent u er klaar voor?
In tegenstelling tot vele grappen die op 1 april worden gemaakt was het werkelijkheid dat er per die datum een einde
kwam aan de productiebeperking op melk. Deze was in 1984 door de EU ingesteld om een einde te maken aan de
“boter- en melkpoederbergen”. Mogelijk komt er nog dit jaar een laatste superheffingsafrekening. We zijn erg benieuwd
hoe de prijzen zich komende jaren gaan gedragen. De stellige verwachting is dat de prijzen een meer grillig beeld zal
laten zien. De praktijk laat in elk geval zien dat vele melkveehouders al op het quotumloze tijdperk hebben geanticipeerd
door de stallen en de veestapel uit te breiden.
Bijeenkomst met kaasdagcommissies
Het is gebruikelijk dat de BBZ jaarlijks in het voorjaar een bijeenkomst houdt met de regionale kaasdagcommissies.
In deze bijeenkomst wordt 2014 geëvalueerd en de gang van zaken voor 2015 besproken. De secretatissen van de
kaasdagcommissie ontvangen een uitnodiging hiervoor en van elke commissie wordt minimaal één afgevaardigde
verwacht. De bijeenkomst voor dit jaar is gepland op 21 april 2015 in het Wapen van Waarder te Waarder.

Bijeenkomst kaaskeurmeesters
Ook voor de kaaskeurmeesters kent de BBZ een jaarlijkse bijeenkomst in het voorjaar. Deze is vastgesteld op
20 mei 2015 en eveneens in het Wapen van Waarder. Betreffende keurmeesters ontvangen hiervoor een persoonlijke
uitnodiging.
Ledenvergadering en Cum Laude 2015
Tijdens de ledenvergadering op 19 maart 2015 waren ruim 40 leden aanwezig en een aantal belangstellenden. Zij
namen kennis van een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor promotiebudget zodat in 2014 een negatief
resultaat werd geboekt dat € 6.523,= meer nadelig was dan begroot. De activiteiten die onder het 3-jarige EU-promotie
programma vallen zijn niet gelijk aan het kalenderjaar daardoor is het moeilijk om een duidelijk overzicht te verkrijgen.
Een toevoeging is gedaan aan de algemene reserve van de BBZ en nieuw in 2014 is de toevoeging van een nieuwe
bestemmingsreserve, namelijk voor onderhoud hygiënecode. De onkosten voor de viering van het 100-jarig jubileum,
inclusief Cum Laude prijsuitreiking 2014 leverden per saldo een positief resultaat op. De goedgekeurde begroting voor
2015 laat opnieuw een tekort zien. Het bestuur heeft zich als belangrijke taak gesteld om te trachten dit forse bedrag op
meerdere gebieden te voorkomen cq. zo klein mogelijk te houden. Voor geïnteresseerde leden is meer uitgebreide
informatie beschikbaar. Bert van Zeeburg is met algemene stemmen herkozen als bestuurslid. Leon van der Arend nam
na 6 jaren afscheid als bestuurder. Het bestuur is hem erkentelijk voor zijn bijdrage in het bestuur, waarvan een aantal
jaren als secretaris/penningmeester. In deze vacature wordt in 2015 niet voorzien. Leden hebben hiervan bericht
ontvangen.
De Cum Laude prijsuitreiking was ’s middags een overweldigend festijn met meer dan 200 bezoekers. Ook de deelname
overtrof ruim het aantal deelnemers in de afgelopen jaren. Het blijkt dat de Cum Laude een evenement is in de sector
dat er toe doet. Klik hier voor een overzicht met de prijswinnaars.
Geslaagd Cum Laude publieksevenement op 4 april
Paaszaterdag 4 april 2015 kon het publiek bij Boer en Goed in Zoeterwoude kennismaken met alle winnende Cum
Laude producten 2015. Maar liefst 9 van de 11 winnende boeren waren aanwezig om hun winnende producten te laten
proeven op een geïmproviseerde minimarkt op het Recreatief Transferium in Zoeterwoude, waar ook een hele mooie La
Place locatie is. Een minimarkt met de nummers 1 t/m 3 Cum Laude Goudse Boerenkaas, de Jumbo kaas, Boeren
Goudse Oplegkaas, Boeren-Leidsekaas, boerenkarnemelk, Griekse boerenyoghurt en boerenroomboter. De twee
prijswinnaars die niet aanwezig konden zijn, hadden wel hun winnende product beschikbaar gesteld. Kaasmeisjes liepen
rond met deze kazen en met hapjes, bereid door La Place.
Jongens en meisjes van 8 tot 13 jaar konden zich aanmelden als kinderjurylid voor de verkiezing van de lekkerste
Cum Laude kinderkaas. De kinderen hebben op 1 april les gehad van keurmeester Leo van der Geest, die samen met
Gemma de kinderproeverij in goede banen leidde. Ouders en andere belangstellenden konden bij La Place live
meekijken via een scherm. Daar werden bovendien broodjes met de winnende Cum Laude Boerenkaas van Adrie van
Eijk verkocht.
Uit alle 9 prijswinnende Cum Laude kazen koos de kinderjury de allerlekkerste kinderkaas: dat bleek de Goudse
Boerenkaas van Erik Rotteveel uit Rijpwetering. Hij is door de kinderjury van harte toegezongen en deelde zelfs
handtekeningen uit.
Lees ook het nieuwsbericht online: http://www.boerderijzuivel.nl/rotteveel-boerenkaas-volgens-kinderjury-lekkerste-cumlaude-kinderkaas/
De fotopresentatie van de technische keuring en de jury van smaakdeskundigen van Cum Laude 2015 staat inmiddels
ook online: http://www.boerderijzuivel.nl/fotoverslag-cum-laude-verkiezing-kaas-en-zuivel/
Evaluatie Cum Laude 2015
De commissie Cum Laude wenst Cum Laude 2015 te evalueren met alle betrokkenen. Daartoe worden de volgende
bijeenkomsten gehouden:
- Op 8 april houdt de Cum Laude commissie haar eigen evaluatie.
- In april/mei volgt een gecombineerde bijeenkomst met belangstellende leden (kaasmakers en producenten overige
zuivel). De BBZ doet een dringende oproep aan leden/deelnemers om, bij interesse tot deelname, zich hiervoor aan
te melden. U kunt uw belangstelling melden bij het secretariaat: E w.grootwassink@boerderijzuivel.nl
- De bevindingen tot dat moment worden besproken binnen de Adviescommissie Promotie Boerderijzuivel (mei
2015).
- Daarna wordt de gezamenlijke handel uitgenodigd tot een gesprek met de Cum Laude commissie om ook met hen
de waarde en de mogelijke verbeterpunten voor de Cum Laude te bespreken.

-

Na deze gesprekken trekt de Cum Laude commissie haar conclusies en legt dit met een advies voor aan het
BBZ-bestuur.
- Het bestuur zal herfst 2015 op basis van het advies besluiten over de wijze waarop de versie 2016 zal verlopen.
Vanzelfsprekend wordt het resultaat zo breed mogelijk gecommuniceerd.
Sponsoren voor de Cum Laude prijsuitreiking
Wij zijn onderstaande bedrijven erkentelijk voor de financiële bijdrage die zij hebben gedaan om de prijsuitreiking voor
de Cum Laude 2015 mogelijk te maken. Al naar gelang de hoogte van de bijdrage ontvangen de bedrijven een
tegenprestatie vanuit de organisatie. Vanzelfsprekend is er voor een ieder naams- en/of logo vermelding. Vandaar dat
wij deze bedrijven navolgend benoemen en hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Donateurs:
-

Centraal Promotiepunt te Bodegraven
Gebr. Rademaker te De Hoef
WDM Automaten te Turnhout (België)

Wist u dat…
- De melksalon in Amsterdam momenteel goed aan de weg timmert?
- De BBZ hierin ook zichtbaar is?
- U hier ook informatie kunt inzien: www.facebook.com/events/421138554728221/
- U hier een fotopresentatie over Boerenkaas kunt downloaden?
- U de filmpjes over boerenkaas (hier) en Boerderijzuivel (hier) kunt downloaden?
- Studiegroepen, na instemming van de BBZ, in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage in de onkosten?
- De NVWA op haar website een pagina over etiketteringsregels voor ondernemers heeft ingericht?
- Zij in 2015 op basis van steekproeven toezicht houdt op de nieuwe regels?
- U hier meer informatie kunt vinden?
- U via www.discoverfarmhousecheese.eu informatie krijgt over de EU-promotiecampagne in de drie landen?
- De kaasboeken besteld kunnen worden bij Lidia van Leeuwen: l.vleeuwen@boerenkaas.nl
- De BBZ een eigen informatiebrochure heeft?
- Wij, maar ook u, dit kunnen gebruiken bij ledenwerving?
- U op aanvraag een aantal exemplaren krijgt toegezonden?
- U zich bij de BBZ kunt melden als u boerenkaaswei GMP+ waardig wilt afzetten?
- U dan de informatie krijgt waaraan u moet voldoen?
- De huidige deelnemers op de website www.boerderijzuivel.nl staan vermeld?
- Er een duurzaamheidscertificaat is voor boerderijzuivelbereiders? U meer informatie hierover kunt verkrijgen bij:
www.qlip.nl of via een e-mail naar certificering@qlip.nl of via T 088 - 754 72 17?

-

U data van open dagen en andere evenementen uit de branche in de Zelfkazer kunt vermelden?
U dit kunt doorgeven via het volgende e-mailadres: a.vanolst@boerderijzuivel.nl?
Dit dan ook vermeld wordt op de agenda van de website www.boerderijzuivel.nl?
Dan ook de agenda-items worden doorgegeven aan AgriMedia voor vermelding in de agenda van de Zelfkazer.

Colofon

De nieuwsbrief van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders komt periodiek uit. Doel is leden inzicht te geven in de activiteiten van de
BBZ en te attenderen op ontwikkelingen en belangrijke data voor de sector. Tevens kunnen leden reageren op de BBZ. Hebt u
opmerkingen over de inzet en standpunten van de BBZ, laat het ons dan weten.
Het Voorlichtingsbureau Boerderijzuivel verzorgt promotie voor boerderijzuivelproducten. Hebt u vragen, tips of suggesties over de
promotie van boerderijzuivel mail dan naar: a.vanolst@boerderijzuivel.nl
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Indien u zich wilt aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief mail dan naar: w.grootwassink@boerderijzuivel.nl

