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Aan de leden en afnemers
Allereerst, wil ik namens het hele team van CAVV Zuid-Oost Salland
iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar 2015 toewensen.
Laat het voor u allemaal een gelukkig, succesvol, maar bovenal
gezond nieuw jaar worden. Momenteel zijn we in Nederland getroffen
door de vogelgriep. Doordat wij in een kleine regio ons voer leveren,
vallen voor ons de maatregelen erg mee. Wel ontsmetten we de
vrachtwagen na elk bezoek aan een klant. We leven mee met de
getroffen bedrijven en hopen dat zij ook een goed 2015 zullen
krijgen. Hiermee zien we weer hoe kwetsbaar we zijn, maar ook hoe
snel wij als sector kunnen schakelen bij een calamiteit. Het is goed
om te zien, dat iedereen in de sector de ernst van de zaak begrijpt.
Laten we voor 2015 hopen op betere opbrengstprijzen in de
varkenshouderij dan de afgelopen jaren, zodat daar ook wat verdiend
kan worden. Deze sector heeft het zo hard nodig. En laten we hopen
dat het voor de andere sectoren ook een goed jaar wordt. Laat de
melkprijs weer stijgen. En zo zijn er nog al wat wensen voor het
nieuwe jaar. Maar bovenop alles staat je gezondheid. Dus ook voor
iedereen een gezond 2015.
Op het moment van schrijven zitten we in de drukte voor kerst. Maar
we merken goed, dat u als afnemer met ons mee denkt om het voer
in deze drukke periode ook weg te krijgen. Door wat extra inzet (en
dat hebben we er graag voor over) lijkt alles weer vlekkeloos te
verlopen. En het laat zien hoe mooi en goed gemotiveerd team we
hebben. Iets waar we heel trots op zijn. Het laat ook zien dat we
samen sterk staan en dat flexibiliteit en service hoog bij ons in het
vaandel staan.Ook afgelopen jaar hebben wij als Zuid-Oost Salland
laten zien dat wij een belangrijke speler zijn en blijven in de regio.
Zoals een ander al eens heeft gezegd, wij zullen groot zijn door klein
te blijven.
Grondstofprijzen
De prijzen van de grondstoffen zijn weer langzaam aan het stijgen.
De bodem van de grondstofprijzen is helaas al weer achter de rug.
ondanks goede oogsten hebben we niet het verwachtte dal bereikt.
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Aan de soja kant moeten we constateren, dat er wel voldoende
geoogst is, maar door de investeringen afgelopen jaren in grotere
opslagen in Zuid Amerika, is de noodzaak van direct verkopen
minder geworden. Hierdoor kan de handel de prijs voorlopig nog
hoog houden. Door de hoge prijs, zal er weer meer ingezaaid en
uiteindelijk ook geoogst worden en dan komt het moment, dat er wel
een overschot is. Dat zal dan een echte prijsdaling geven. Echter dat
zal nog een langere periode duren. De granen zijn in Europa in
overvloed. Echter ook hier geldt, alles zit in de opslag en de
noodzaak om te verkopen is niet aanwezig. Hierdoor kan de handel
de prijs weer iets laten stijgen. Het is afwachten, wat de
verwachtingscijfers over het in te zaaien areaal doen. Want met
dergelijke prijzen, is in 2015 ook weer een recordareaal te
verwachten. En dat moet op de langere termijn een nog forsere
prijsdaling geven. Echter op de korte termijn hebben we daar niks
aan en zal de prijs zeker zich op het huidige niveau handhaven, dan
wel iets verder gaan stijgen.
Verbouwing
De voorbereidingen voor de grote verbouwing zijn begonnen. De
afzak installatie staat op zijn nieuwe tijdelijke plaats en het slopen
kan beginnen. De verwachting is om in de tweede week van januari
te gaan slopen. Dan zal daarna de fundering worden gestort.
Begin maart beginnen we met de staalconstructie. De verwachting is,
dat we voor de grote vakantie het bijna helemaal klaar hebben en
alles weer vlekkeloos draait. Nu maar hopen dat het weer niet te veel
dwars zal liggen. Tijdens de verbouwing hebben we op sommige
momenten wat hinder van de verbouwing. Wij zullen er achter alles
aan doen, dat u als klant hier niks van merkt. In het Zuid-Oost
Salland nieuws zullen we u aan de hand van foto’s op de hoogte
houden van de gehele voortgang. Afgelopen jaar hebben we ook niet
stil gezeten. Elke keer worden er weer kleine aanpassingen gedaan
om de omzet goed te kunnen produceren. En dat lukt goed. Als de
grote verbouwing klaar is, krijgen we pas echt weer ruimte in de
fabriek. Dus eerst nog even een jaar iets afzien met een mooi
vooruitzicht.Het ledenfeest hebben nog niet gegeven, maar dat willen
we in het najaar van 2015 organiseren. Dan kunnen we trots, het
resultaat van de mooie verbouwing ook aan u tonen.
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Kalenders
Elk jaar geven wij aan onze klanten de zeer gewaardeerde Zuid-Oost
Salland kalender. Wij hebben u vaker gevraagd of u deze kalender
wilt ontvangen. Daarom willen wij u de vraag toch nog een keer
stellen. Mocht het zo zijn, dat u niet echt op onze kalender zit te
wachten, dan kunt u dat altijd telefonisch of per mail aan ons
doorgeven. Natuurlijk blijft u dan wel onze mooie attentie ontvangen.
Omzet
We hebben vorig jaar een mooie omzet stijging gehad. De totale
omzetstijging komt uit op ca. 5,5 %. Dit weer in tegenstelling met de
mengvoeromzet in Nederland, die weer verder gedaald is. Het
belangrijkste blijft de tevredenheid bij onze bestaande klanten. Want
u heeft dit allemaal mede mogelijk gemaakt. Mocht er toch iets zijn
waar u vragen en/of aanmerkingen op heeft, laat het dan weten.
Want er gaat voor ons niets boven een tevreden klant.
Ook de omzet in de winkel is afgelopen jaar weer licht gestegen met
ca. 3%. Ook laat hier landelijk nog steeds een daling zien. We zijn de
crisis nog niet uit. Er wordt wel gezegd, dat er teveel winkels in
Nederland waren en er nu een natuurlijke schifting plaats vindt. Dan
is het mooi om te zien, dat wij met onze winkel wel bestaansrecht
hebben in de regio.
Tijdens de ledenvergadering op 24 maart (noteer alvast deze datum
in uw agenda) zullen we de voortgang van de verbouwing en de
mogelijkheden voor de toekomst verder presenteren.
Dus weer plannen genoeg. Ik hoop dat hetzelfde geld voor u als
klant. Dus laten we met zijn allen proberen er weer een goed en
vooral een gezond en gelukkig jaar van te maken.
Hans Verheul
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Varkenshouder moet weer trots zijn op zichzelf
De Nederlandse varkenssector is door beeldvorming van
maatschappelijke organisaties in het verdomhoekje geraakt
waardoor de financiële positie van bedrijven is
verslechterd en ondernemers niet meer trots zijn op
de eigen sector. Een duidelijke toekomstvisie, die de
NVV tijdens de jubileumbijeenkomst presenteerde, moet
het tij keren.
De toekomstvisie van de NVV dient als handvat voor het beleid voor
de periode van 2014 tot 2020. Het beleid moet gericht zijn op verdere
verduurzaming van de Nederlandse varkenssector en eraan
bijdragen dat het bestaansrecht verbeterd en zowel Nederland, als
de varkenshouders weer trots zijn op de varkenssector.
Ingrid Jansen, voorzitter van de NVV, maakte tijdens de bijeenkomst
ter ere van het 20-jarig bestaan van de NVV, duidelijk dat de visie in
het tekenstaat van verduurzaming, maar dat dit op verschillende
manieren wordt ingevuld. ‘De toekomstvisie heeft vier hoofdstukken.
Eén daarvan gaat over de NVV. De andere drie gaan over
economische, maatschappelijke en toekomstige duurzaamheid.’
‘Het hoofdstuk over economische duurzaamheid moet ervoor zorgen
dat de Nederlandse varkenssector weer geld gaat verdienen’, zei
Jansen tijdens de bijeenkomst. ‘Het Nederlandse varken voldoet aan
de strengste voorwaarden en de hoogste eisen, maar wordt niet
economisch gewaardeerd, terwijl het Nederlandse varken het ultieme
kringloop dier is waarvan 90 procent wordt vermarkt. Door nieuwe
concepten te lanceren en nieuwe markten te vinden voor
bijvoorbeeld snuiten en poten wil de NVV economische
duurzaamheid faciliteren.’
Ook de maatschappij moet hier een bijdrage aanleveren en de NVV
wil zich hier de komende jaren meer voor gaan inzetten. ‘Het beeld
dat mensen van de varkenssector heeft, wordt bepaald door een
klein aantal organisaties en stichtingen. Wij willen het echte verhaal
gaan vertellen en mensen laten zien hoe het echt zit. We moeten
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meer uitdragen dat we trots zijn op onze sector en de dialoog
aangaan met de burger, maar ook met alle lagen van de politiek.
Hierdoor kunnen wij laten zien dat de varkenssector zelf
verantwoordelijkheid wil nemen zodat wetgeving zoals de Brabantse
zorgvuldigheidsscore niet nodig is.’
Naast het herstellen van de economische positie en het beeld in de
maatschappij, wil de NVV ook de regie terugkrijgen over de eigen
toekomst. ‘De jeugd heeft de toekomst en wij moeten keihard gaan
inzetten op de nieuwe generatie. Jongeren moeten weer zien dat
varkenshouder een aantrekkelijk beroep is, maar hiervoor moeten
ook de faciliteiten verbeteren.’
Om de vergrijzing binnen de varkenssector tegen te gaan, moeten er
twee zaken veranderen. Allereerst is dit bedrijfsopvolging. Jansen
ziet dit als een obstakel voor jonge ondernemers om in te stromen in
de sector, maar ziet als oplossing het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid. ‘Met de jonge landbouwregeling van het GLB
kunnen jongeren steun krijgen bij bedrijfsopvolging.’
Ten tweede moet ook de kennis over en in de sector verbeteren. ‘De
negatieve beeldvorming over de varkenssector begint al op de
kleuterschool. Dit is onacceptabel en daarom gaat de NVV werken
aan een nieuwe onderwijsagenda waarin niet alleen wordt gekeken
naar de lespakketten, maar ook meer
opleidingsmogelijkheden voor de sector komen.’
Jansen acht dit noodzakelijk vanwege de
schaalvergroting. ‘Bedrijven worden groter, maar
hebben moeite goed opgeleid personeel te vinden.
Er zijn geen modules aan de AOC’s en Hoge Agrarische Scholen
voor de varkenssector. Wij zijn aan het kijken of er lesprogramma’s
kunnen worden opgezet.’
Door in te zetten op economische, maatschappelijke en toekomstige
duurzaamheid, wil Jansen ervoor zorgen dat varkenshouders weer
trots zijn op zichzelf en op de sector.
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Mestwetgeving 2015
Voor het jaar 2015 zijn er weer een aantal zaken waarmee u weer
rekening dient te houden in uw bedrijfsvoering:
-de aanwendingsnormen voor fosfaat worden verder aangescherpt
(zie tabel 1). Voor de meeste bedrijven die aan BEX deelnemen
zullen de gevolgen hiervan beperkt zijn omdat de meeste bedrijven
toch vastlopen op de stikstof gebruiksnormen. Op derogatiebedrijven
blijft die namelijk 230 kg N uit dierlijke mest aan te wenden per ha
grond. De kunstmestnormen qua stikstof blijven gelijk aan 2014.
De forfaitaire mestproductienormen worden ook weer aangepast: zie
tabel 2.
De kringloopwijzer wordt via de zuivelfabriek verplicht in 2015 indien
er sprake is van een fosfaatoverschot over het jaar 2014. Voor de
kringloopwijzer is het van belang dat u in elk geval deelneemt aan de
BEX in 2015. In januari/februari 2016 kunt u dan de kringloopwijzer
berekenen over 2015.
Via meerdere bronnen blijkt dat de kringloopwijzer nog lang niet altijd
voordeel oplevert om extra fosfaatruimte te creëren zoals wel eens
wordt gesuggereerd. Vooral op de zandgronden hier in het oosten
vallen de resultaten nog al eens tegen: 80% van de bedrijven heeft
wel een BEX voordeel, maar een BEP(bedrijfsspecifieke fosfaat
norm) nadeel.
De verplichte mestverwerkingspercentages worden in 2015 verder
verhoogd. In de regio oost gaat die van 15% naar 30%. Voor de
regio overig van 5% naar 10%. Afgelopen jaar was de
mestverwerking makkelijk te regelen via vervangende
mestverwerkingsovereenkomsten: de zogenaamde VVO’s. De
verwachting is dat er komend jaar voldoende capaciteit aanwezig zal
zijn om het extra aanbod van mest wederom te verwerken.
Denk aan het tijdig laten bemonsteren van uw gronden indien u
deelneemt aan derogatie. Bij controles vanuit de overheid wordt daar
vooral streng op toegezien.
7

Grasland
PALwaarde
<27
27-50
>50
Grasland
PALwaarde
<27
27-50
>50

Categorie

2014

2015

2016

2017

Laag
Neutraal
Hoog

100
95
85

100
90
80

100
90
80

100
90
80

Categorie

2014

2015

2016

2017

Laag
Neutraal
Hoog

80
65
55

75
60
50

75
60
50

75
60
50

Forfaitaire mestproductienormen melkvee in 2015 omlaag
Productienormen per dier per jaar, in kg

Forfaitaire
stikstofproductie*
2013 2014
2015

Melk- en kalfkoeien (100)**
7.875-8.124 kg melk, ureumgetal 21
8.875-9.124 kg melk, ureumgetal 21
Jongvee melkvee jonger dan 1 jaar (101)
Jongvee melkvee 1 jaar en ouder (102)

109,0
117,0
35,1
66,7

Melk- en kalfkoeien (100)**
7.875-8.124 kg melk, ureumgetal 21
8.875-9.124 kg melk, ureumgetal 21
Jongvee melkvee jonger dan 1 jaar (101)
Jongvee melkvee 1 jaar en ouder (102)

41,2
43,9
9,7
22,3

115,0 113,0
123,0 122,0
36,8
32,3
70,2
66,9
Forfaitaire
fosfaatproductie*
2013 2014
2015
43,4
46,3
10,2
23,5

40,6
43,5
9,6
21,9

*) excretieforfaits op basis van drijfmest met voorgestelde norm voor 2015;
**) afhankelijk van melkproductie en voor stikstof ook afhankelijk van het ureumgetal
Bron: Staatscourant en RVO.nl
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Maïskuilen van 2014: kwalitatief de beste ooit!
Blgg heeft van hun onderzochte maïskuilen de gemiddeldes
gepresenteerd. Hieronder staan die vermeldt:

Ds%
VEM
Re
WDVE
FEB
Zetmeel
NH3
P

2014
35,0
994
66
53
-42
357
5,9
1,9

2013
35,9
981
76
56
-37
349
6,6
2,0

5-jaren gem.
35,4
980
74
55
-38
355
6,4
2,0

De VEM en zetmeelgehalten zijn dit jaar van een zeer hoog niveau.
Het ds% is ook prima. Streeftraject is tussen de 35-39% ds. Ook zien
we dat met name de LG rassen zeer goed scoren op kwaliteit.
De opbrengsten waren gemiddeld beter dan vorig jaar. Er kon dit jaar
ook weer wat eerder geoogst worden. Belangrijk voordeel hiervan is
dat de groenbemester onder zeer gunstige omstandigheden gezaaid
kon worden. In de meeste gevallen staat die er ook al prima bij. Al
met al kunnen we spreken van een goed maïsjaar.
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Geslaagde studiemiddag melkgeitenhouders!
Voor onze eigen melkgeitenhouders en een aantal regionale
melkgeitenhouders heeft CAVV Zuid Oost Salland op woensdag 19
november een melkgeiten studie middag georganiseerd.
Tijdens de middag zijn we ingegaan op de werkwijze van CAVV Zuid
Oost Salland als coöperatie maar ook m.b.t. geiten voeders en
rantsoenen.
Het thema van de middag was voeding en het verteringsstelsel van
een melkgeit.
Hoe verloopt de vertering van het voer en hoe wordt het voer
omgezet in melk. Wij maken in onze eigen geiten voeders gebruik
van bedrijfsspecifieke mineralen mengsels die worden samengesteld
door premix leverancier Twilmij in Stroe. Naast het leveren van
premixen houdt Twilmij zich o.a. bezig met voedingsonderzoek voor
melkgeiten. Het vaststellen van rantsoenkenmerken en
uitgangspunten m.b.t. krachtvoeders. De adviseurs van Twilmij
hebben tijdens de middag een inkijkje gegeven in het
verteringsstelsel van een geit en een zeer interessante presentatie
verzorgt.
Na de presentatie en rondleiding door de fabriek heeft L.
Schoorlemmer inzicht geven in de inkoop van grondstoffen, wanneer,
waar en hoe kopen we grondstoffen in.
Het was een zeer geslaagde middag en zeker voor herhaling
vatbaar.
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Winkel Heeten

De winkel in Heeten is vanaf Januari 2015
de gehele maandag geopend.
De medewerkers staan nu ook de maandag
van 8.30 uur tot 18.00 uur voor u klaar.
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Even Voorstellen
Hallo allemaal,
Hierbij wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Erma Nijland, en ik werk
sinds 1 december bij de CAVV Zuid-Oost
Salland in Haarle.
Ik woon samen met Harm Kemper aan
de Borgonjensmoat 1 in Haarle. We
hebben een dochter Milou (21 jaar) en
een zoon Lars(19). Mijn hobby’s zijn
volleyballen, wandelen met onze hond
Skip, lezen en creatief bezig zijn.
Ik kom oorspronkelijk uit Saasveld, dus
een echte tukker. Nadat ik mijn mavodiploma had gehaald, werd ik gevraagd om bij de Rabobank in Borne
te komen werken. Na bijna 4 jaar bij de Rabobank gewerkt te hebben
heb ik mijn ontslag genomen en ben ik voor een half jaar naar Israël
vertrokken om in een Kibboets te gaan werken. Na terugkomst in
Nederland kreeg ik een baan bij de Akzo Nobel in Hengelo. Hier heb
ik 23 jaar als inkoopassistente gewerkt. Helaas gingen alle
inkooptaken van Hengelo naar Delfzijl en verdween daarmee ook
mijn baan. Gelukkig had ik al snel een nieuwe baan gevonden bij de
Gemeente Hellendoorn in Nijverdal. Hier heb ik 1,5 jaar gewerkt,
Ondertussen had ik samen met een vriendin een 2e hands
kinderkledingwinkel geopend in Haarle. Deze winkel hebben we bijna
2 jaar gehad. Hierna heb ik mij aangemeld als Alpha hulp bij
Schoonhuis Zorgaccent. Daar werkte ik voor 3 gezinnen, totdat mijn
buurman Marcel Vree Egberts (werkzaam in de winkel in Heeten) mij
vroeg of ik nog een baan zocht. Zodoende ben ik hier terecht
gekomen, voor 2 dagen in de week. Mijn werkdagen zijn
maandag/woensdag of maandag/donderdag. Dinsdag morgen werk
ik nog steeds als Alpha hulp en dinsdag middag werk ik bij het
Informatie boekje in Haarle. Het werk bij de CAVV tot nu toe bevalt
me prima, dus ik hoop hier nog lang te blijven.
Groeten Erma
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Staat u op onze zakgoed bellijst, dan wordt u op woensdag gebeld
en wordt de bestelling donderdag/vrijdag geleverd
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