Bijlage 3

Verslag van de algemene jaarvergadering van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) op
donderdag 10 maart 2016 van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Locatie: Boerderij “de Boerinn”, Mijzijde 6 te Kamerik
De presentielijst is door 43 leden ondertekend.

1) Opening

De voorzitter, mevrouw Irene van de Voort, opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2) Mededelingen

Afmeldingen zijn ontvangen van Barbara Hart en Theun Zwart.

3) Verslag algemene ledenvergadering d.d. 19 maart 2015

Het verslag wordt onveranderd akkoord bevonden en na afloop van de vergadering door de voorzitter en de
secretaris ondertekend.

4) Jaarrede van de voorzitter, mevrouw Irene van de Voort

De voorzitter meldt dat de BBZ in 2015 een 13-tal nieuwe leden mocht verwelkomen terwijl er
20 opzeggingen waren. Dit laatste betrof vooral bedrijfsbeeindigingen. Verder besteedde zij veel aandacht
aan de actualiteit met betrekking tot het GTS-dossier voor Boerenkaas en zegt dat zowel met COKZ en EZ
contacten zijn om de handhaving te optimaliseren en dat de stichting KB het controleregelement heeft
gewijzigd. Tevens meldt de voorzitter dat in 2016 extra aandacht wordt geschonken aan de studieclubs en
de contacten met verschillende instanties, zoals de producenten van de BoerenLeidse met Sleutels en de
Belgische boerderijzuivelaars. In komende jaren wordt in de statuten gekeken naar de mogelijkheden voor
een zogenaamde producentenorganisatie. Ook is er aandacht voor het BBZ-lidmaatschap voor
ambachtelijke bereiders (zonder eigen melkvee), de herziening van de hygiënecode voor Boerderijzuivel en
de daarmee samenhangende EU-hygiënecode, een jubileumboek en de mogelijkheden voor een kaasapp
van Het Kaasmerk. Al met al blijkt dat de BBZ volop in beweging is.

5) Financiën

a) Financieel verslag BBZ 2015 (inclusief accountantsverklaring).
In 2015 was er € 3.000,= lagere inkomsten uit de contributie en een ongeveer gelijk bedrag aan hogere
promotieinkomsten door de leden. Evenals voorgaand jaar kon in 2015 een bedrag van ruim € 6.000,=
worden tgevoegd aan de reservering voor de herziening van de huidige hygiënecode voor
Boerderijzuivel. Doordat in het jubileumjaar 2014 ruime bedragen zijn ontvangen van sponsoren voor
de extra activiteiten en de organisatie van het internationaal congres ter gelegenheid van het 100-jarig
jubileum waren de promotiebijdragen in 2015 door derden aanmerkelijk lager. Een extra bate (€ 7.250)
was er door een niet begrote verkoop van kaasmerken en een hogere bate voor de sponsoring van de
Cum Laude/promotieactiviteiten. Omdat via de EU-promotiecampagne 2013-2016 de plannen en de
kosten volgens een overeenkomst vastliggen waren hiervoor de kosten conform de begroting. De
overige/algemene promotie uitgaven waren in 2015 lager en aan de publieks- en regionale keuringen
zijn in 2015 meer uitgaven gedaan dan in het voorgaande jaar. De totale lasten voor promotie waren in
2015 lager onder andere als gevolg van de extra uitgaven ten behoeve van het jubileumjaar 2014.
Tegenover de begrote uitgaven voor de update van de hygiënecode stonden (nog) geen uitgaven. Het
resultaat is per saldo negatief (€ 8.624). Er was € 31.065 begroot, derhalve € 22.423 minder nadelig
dan begroot. Een en ander geeft een balans per 31 december 2015 waarin de vorderingen op korte
termijn lager zijn en de liquide middelen enigszins hoger. De schulden op korte termijn zijn lage als
gevolg van minder crediteuren en lagere secretariaats- en administratiekosten. De algemene reserve
stijgt licht als gevolg van toevoeging uit resultaat 2015 (€ 912,=) en bedraagt € 83.847,= De reserve
promotiegelden is door de onttrekking uit resultaatbestemming 2015 (€ 15.979) van € 74.285,= tot €
58.306,= verlaagd. Voor het onderhoud van de hygiënecode is er inmiddels een bestemmingsreserve
van € 12.886,=. De leden stemmen in met de weergave van de jaarcijfers en verleent aan het bestuur
van de BBZ décharge voor het gevoerde beleid in 2015.

b) Begroting BBZ 2016
Voor het jaar 2016 is een duidelijke splitsing gemaakt in de onderdelen promotie- en contributie
gedreven activiteiten. De inkomsten uit contributie blijven gelijk aan 2015 en er zal alleen een
inflatiecorrectie worden toegepast. De inkomsten voor promotie zullen op een andere wijze opgebracht
en ingevuld worden doordat de huidige EU-promotiecampagne per 7-7-2016 eindigt. Voor de
herziening van de hygiënecode worden in 2016 geen kosten begroot omdat met NVWA de afspraak is
gemaakt dat met het indienen hiervan tot voorjaar 2017 gewacht kan worden. De controle kosten voor
Kaas van de Boerderij worden gefinancierd met de opbrengsten van deze kaasmerken. Op de
contributiegelden is in 2016 een tekort van € 20.430 begroot. De promotiebijdragen vanuit
Productschap Zuivel en ook van de EU worden in 2016 slechts voor een half jaar ontvangen. Derhalve
wordt in een volgend agendapunt aan de leden voorgesteld om een extra jaarlijkse promotiebijdrage op
te nemen in de contributie om daarmee collectieve promotieactiviteiten volledig uit eigen middelen te
kunnen financieren. Hierdoor wordt de eigen bijdrage van de leden verhoogd van € 18.000 naar €
100.000. De totale promotiebaten in 2016 zijn € 80.000 lager begroot. Voor de 2e helft van 2016 wordt
gerekend op promotiekosten van
€ 25.000,=. Dit betreft onder andere website, boerderijbelevingen, oktober Boerenkaasmaand en
voorbereidingen Cum Laude 2017. Gediscussieerd wordt over wel/niet berekenen van kosten aan
deelnemers voor boerderijbelevingen. Het begrote tekort op de promotieactiviteiten bedraagt € 8.195.
De leden stemmen in met het totaal begrotingstekort voor 2016 van € 28.625,=.
c) Contributievoorstel 2016. Het voorstel is om de contributie alleen aan te passen met een heffing voor
promotieactiviteiten. De leden stemmen unaniem in met het voorstel om als individuele bijdrage € 0,15
per 100 kg product in de contributie op te nemen als promotieheffing. Dit geld wordt besteed aan
collectieve promotie van Boerderijzuivel. De leden zijn vooraf uitgebreid geïnformeerd over dit voorstel
in de Zelfkazer nr.1, februari 2016 en in de BBZ-nieuwsbrieven.
d) Benoeming accountant die de rekening en verantwoording over het lopende boekjaar zal controleren.
Omdat de uitvoerende accountant van Ernst en Young gewisseld moet worden krijgt het bestuur
mandaat om dit nader te onderzoeken en eventueel op zoek te gaan naar een ander
accountantskantoor. Bij een nieuwe keuze dient goede aandacht te zijn voor de verhouding
prijs/kwaliteit.

6) Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn:
- Mevrouw I. (Irene) van de Voort uit Lunteren
- De heer J. (Jan) Wanders uit Heeze
Op voordracht van het bestuur van de BBZ worden beide personen bij acclamatie herbenoemd.
Aanvullend draagt het bestuur voor om te benoemen:
- De heer C. (Cees) Slob uit Giessenburg.
Nadat bovengenoemde persoon zich nader heeft voorgesteld wordt ook Cees Slob bij acclamatie benoemd
in het bestuur van de BBZ. Na deze verkiezing bestaat het bestuur uit 7 personen.

7) Actuele zaken

Hierbij komt onder andere aan de orde:
- Voortgang Promotiecampagne 2013 - 2016. Toelichting op mogelijkheden voor een toekomstige
campagne. Aan de vergadering worden een aantal activiteiten getoond uit het afgelopen jaar. Dit betreft
de website (inclusief Social media), Cum Laude, oktober Boerenkaasmaand, Boerderijbelevingen,
supermarktdemo’s, receptkaarten en verdere PR-activiteiten. Na beëindiging van de huidige campagne
zullen een aantal onderwerpen gehandhaafd blijven, maar zal er ook aandacht worden geschonken
aan samenwerking met de najaarskeuringen, communicatie in het voorjaar met boerderijzuivel,
graskaas en regio-initiatieven in samenwerking met kaasdagcommissies.
- Terugblik op de activiteiten in het jaar 2015. In aansluiting op de onderwerpen in het openingswoord
van de voorzitter komen ontwikkelingen met betrekkig tot intensivering van contacten met studieclubs
en de bescherming van echte karnemelk aan de orde. De contacten in België betreft nog uitsluitend het
Vlaamse werkgebied. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt om in de Noteringscommissie ook
andere kazen, dan boerenkaas, mee te nemen.
-

Cum Laude 2016. In 2016 waren er 123 aanmeldingen voor kaas en 54 voor zuivelproducten. Met
uitzondering van Kaas met een Verhaal worden alle producten technisch gekeurd. De beschikbaarheid

-

-

-

van voldoende keurmeesters wordt steeds nijpender. Dankzij de EU-subsidie en voldoende sponsoren
is het financieel budgetneutraal.
Informatie over FACE, het EU-netwerk voor boerderijzuivelbereiders. Steeds meer regelgeving komt
vanuit Brussel. De zusterorganisatie in Duitsland gebruikt, met instemming van de BBZ, nu ook de
naamgeving “Cum Laude” bij kaaskeuringen. Per jaar wordt € 5.000,= begroot aan kosten voor FACE
activiteiten. Het EU-logo moet per 1-1-2016 op GTS boerenkaas. Dit moet eigenlijk de handel
verzorgen. Het is niet nodig voor directe verkoop aan consumenten, evenals voor verkoop aan de
handel. COKZ is nog niet erg duidelijk in deze.
Voortgang onderzoek naar bereidingstemperatuur van GTS Boerenkaas. Namens de zogenaamde
“GTS-groep” voert Nico Captein het woord. De groep wil een club oprichten van trotse
Boerenkaasmakers. Belangrijkste speerpunt wordt de productcontrole. Doordat dit volgens de groep
nog onvoldoende is ontstaat er imagoschade. Men wenst nadrukkelijk geen afscheiding van de BBZ.
Vanuit de vergadering wordt er ook op aangedrongen dat er geen splitsing met de BBZ moet ontstaan.
De groep denkt aan een privaat controleapparaat in overleg met BBZ-bestuur en de stichting KB. Men
streeft naar transparantie, men wil vooruit denken en eerlijk zijn zodat de consument weet wat men
ontvangt. Belangstellende boerenkaasmakers kunnen zich aanmelden. COKZ mag nu bij de handel
monsters nemen en fosfatase onderzoeken. De groep wil dat producenten zich aan de wet houden.
BBZ staat in overleg met de GTS-groep. BBZ lobbyt ook binnen EZ. Een nieuw te ontwikkelen kaasapp
kan zorgen voor meer duidelijkheid in de herkomst van de kaas. Zowel de GTS-groep als BBZ willen
hetzelfde bereiken, zij het via verschillende invalshoeken.
Situatie met betrekking tot stichting KB. De stichting KB heeft het controlereglement gewijzigd.

8) Rondvraag
-

Productaansprakelijkheid is niet geregeld via de bond. Binnenkort wordt een artikel over
handelsvoorwaarden in de Zelfkazer gepubliceerd.
In COKZ bestuur zitten onafhankelijke leden. Hiermee wordt de onafhankelijkheid van het COKZ
gewaarborgd. De benoeming van de COKZ-voorzitter behoeft goedkeuring van het Ministerie van
Economische Zaken.

9) Sluiting
Aldus vastgesteld d.d. ……………………

……………………………….
voorzitter

……………………………….
secretaris

