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De Coöperatieve Aankoop Vereniging Den Ham 
is opgericht in 1920 door negen lokale agrariërs 
die besloten dat het samenwerken in een 
coöperatieve vereniging voor iedereen voordelen 
opleverde. Anno heden is CAV Den Ham nog 
steeds een dynamische zelfstandige coöperatie 
met als hoofdactiviteit het leveren van varkens- en 
rundveevoeders aan haar leden en klanten.

CAV Den Ham

Bedrijfsprofiel 

Leden
Onze leden behoren tot de top agrari-

sche ondernemers in hun segment. Onze 

leden herkennen zich in en zijn trots op 

HUN coöperatieve onderneming.

Koers
De snel veranderende omgeving waarin 

de coöperatie actief is, daagt ons conti-

nu uit de uitgestippelde koers te toetsen. 

Dit doen we door te anticiperen op de 

ontwikkelingen en verwachtingen en 

daar waar nodig onze koers opnieuw te 

bepalen en voor zover noodzakelijk de 

richting bij te sturen. Bij het bepalen van 

Kerngegevens 
(per 31 december 2021)

Omzet per jaar: € 26,6 miljoen

Eigen geproduceerd 
mengvoer:

66.269 ton

Aantal leden: 113

Aantal  
medewerkers: 

26,67 FTE 

de ultieme uitdaging. Ons concept van 

dichtbij, betrokken en persoonlijk is de 

meerwaarde voor een duurzame relatie 

met onze leden/klanten.

Professioneel team 
Een team van professionele medewerkers 

zorgt dagelijks voor het adviseren, produ-

ceren en uitleveren (met eigen transport) 

van de voeders naar onze leden/klanten.

Ter ondersteuning van de mengvoeracti-

viteiten heeft de coöperatie een moder-

ne regionale winkel en een onbemand 

benzinepompstation. Tevens wordt een 

breed assortiment handelsproducten 

aangeboden.

Kwaliteit 
Borging van de kwaliteit is essentieel om 

te zorgen dat voeders worden geprodu-

ceerd die bijdragen aan het realiseren van 

een optimaal rendement van onze leden/

klanten. Met moderne analysemethodes 

als NIR en deelname aan kwaliteitsbor-

gingsystemen als GMP+ wordt het kwali-

teitsbeleid verankerd in de organisatie. 

de koers hoort ook de dialoog met de 

leden, immers zij beslissen.

Doel 
Ons motto luidt: SAMEN NAAR EEN 

OPTIMAAL RENDEMENT. Dit realiseren 

wij uitsluitend door het leveren van klant-

waarde, die tot uitdrukking komt in kwali-

tatief goed voer en hoogwaardig persoon-

lijk advies tegen de laagst mogelijke prijs. 

Voorwaarde bij deze ambitie is een effec-

tieve en efficiënte opzet en werking van de 

productie en bedrijfsvoering. Het maken 

van de juiste keuzes en het goed uitvoe-

ren van de gemaakte keuzes is daarbij 
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Onze ambitie wordt verwoord in het motto:

“Samen naar een 
optimaal rendement”

Visie, Missie en Strategie
Om de strategie van de coöperatie 

verder te ontwikkelen, zijn visie, missie 

en strategie geformuleerd.

Visie: 
Door samenwerking kan de veehou-

derij gezonde financiële resulta-

ten bereiken, ook in sterk wijzigende 

marktomstandigheden.

Missie:
Samen met en voor onze leden reali-

seren wij een aantoonbaar optimaal, 

blijvend economisch en technisch 

bedrijfsresultaat. 

Strategie:

Dit bereiken wij door proactieve, doeltref-

fende advisering en het aanbieden 

van effectieve voeders tegen de laagst 

mogelijke kostprijs. 

Kernwaarden:

Om waar te maken wat we zeggen en 

schrijven, onderschrijven alle betrokken 

medewerkers onze kernwaarden: flexibel, 

betrokken, samenwerken, transparant en 

proactief. 

Om onze missie, visie en strategie te 

realiseren zijn duidelijke lange termijn 

doelstellingen geformuleerd, waarbij de 

focus van de activiteiten op Noordoost-

Nederland gericht is. In de huidige 

dynamische agrarische markt is behoef-

te aan en ruimte voor een effectieve en 

efficiënte mengvoercoöperatie, waarbij 

de belangen en wensen van haar leden 

het uitgangspunt zijn. CAV Den Ham wil 

zich de komende jaren verder ontwik-

kelen als een “moderne traditionele” 

coöperatie. 
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In Ane staat de wroetstal van de familie Kok. Een 
varkensbedrijf dat is aangesloten bij Het Wroetvarken. 
Boeren die zijn aangesloten bij dit concept houden 
rekening met de leefruimte en het milieu. Daarnaast 
hebben ze het Beter Leven keurmerk.

20 jaar geleden heeft Gert het bedrijf 

overgenomen van zijn ouders. Gert vertelt: 

“Toen was het een klein bedrijf met 500 

vleesvarkens. De eerste tien jaar hebben 

we 500 varkens gehouden op de traditio-

nele wijze met een beetje akkerbouw erbij. 

Toen in 2010 nieuwe eisen op het gebied 

van welzijn gesteld werden, zijn we gaan 

nadenken. Ik wilde niet opnieuw een tradi-

tionele stal bouwen, dus zijn we op zoek 

gegaan naar de mogelijkheden. We zijn 

uitgekomen bij het concept Wroetvarken.”

Het Wroetconcept

Alle boeren die onderdeel zijn van Het 

Wroetvarken, zijn onderdeel van een keten 

en verbinden zich door een contract. “Dit 

betekent dat de varkens op onze bedrijven 

van hetzelfde ras zijn met gelijke geneti-

ca, we gebruiken hetzelfde voer en onze 

Wroetstallen voldoen aan de gestelde 

normen en eisen,” vertelt Gert. De wroet-

stal van de familie Kok heeft dichte vloeren 

met een dikke laag strooisel. Dit geeft 

een comfortabel ligbed waar de varkens 

kunnen spelen, rusten en wroeten. 

Gélinda vult aan: “Het is een feest om in 

de stal te werken en ook voor de dieren is 

het fijn. Spelen, wroeten en rusten doen 

onze varkens het liefste, het is hun natuur-

lijke gedrag. We vinden het mooi dat het 

dierenwelzijn met dit concept echt verbe-

terd wordt en wij voorbereid zijn op de 

toekomst.” 

De financiële kant van het concept

De kosten en opbrengsten van het 

concept worden verdeeld onder de 

aangesloten boeren. Hierdoor krijgen 

alle ondernemers een evenredig deel om 

hun kosten te dekken. De prijs van Het 

Wroetvarkenvlees wordt bepaald door alle 

kosten op te tellen, zoals de kosten van de 

big en van het voer. Zo wordt alles eerlijk 

verdeeld. De vaste prijzen worden elk half 

jaar aangepast aan de actuele kosten. 

Meer dan een traditionele stal

Een wroetstal brengt meer werk met zich 

mee dan een traditionele stal. Dit komt 

onder andere door de innovatieve mecha-

nica die in een wroetstal verwerkt is. 

“Maar wanneer je plezier in je werk hebt, 

maakt het extra uurtje ook niet zoveel uit. 

Daarnaast werk je op je eigen erf en heb je 

geen reistijd,” vertelt Gert. 

CAV Den Ham als vaste partner

Het bestuur van het Wroetvarken heeft 

destijds voor CAV Den Ham gekozen 

als vaste voerleverancier. Gert vertelt: 

“Deze samenwerking past erg goed bij 

het concept. Er zijn nu 17 deelnemende 

boeren. Een relatief klein concept dus. Bij 

CAV Den Ham zijn de lijnen kort en hebben 

we persoonlijk en direct contact. Hierdoor 

kunnen we snel schakelen.”

Onzekere toekomst

Door de coronapandemie hebben we een 

aantal uitzonderlijke jaren gehad. Vanwege 

de situatie in Oekraïne is de vooruitblik ook 

onzeker. De oorlog heeft invloed op de 

levering van grondstoffen, gas en energie, 

maar ook op de portemonnee van de 

consument. Gert: “Wat dit voor ons gaat 

betekenen is op dit moment nog gissen. 

We hebben een sterk concept en blijven 

daarom rooskleurig naar de toekomst 

 “ Boeren is een manier van leven. 

Wij hebben daar destijds heel 

bewust voor gekozen.”

Wroetstal Familie Kok

Klanten 

Gert en Gélinda Kok
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kijken. Ook zijn we op het gebied van wet- 

en regelgeving goed voorbereid op wat er 

gaat komen. Dit geeft ons rust.” Gélinda vult 

aan: “Onze dochters zijn nog te jong om te 

kiezen of ze het bedrijf willen overnemen. 

Dat moeten ze ook echt zelf willen. Boeren 

is een manier van leven. Wij hebben daar 

destijds heel bewust voor gekozen.”

Als je eenmaal Wroetvlees hebt geproefd 

wil je niet anders!

Het Wroetvlees is te koop bij keurslagers, 

waarvan veel winkels in het Oosten van 

Nederland te vinden zijn. De slagers kiezen 

bewust voor dit vlees. “Het vlees van onze 

varkens smaakt echt anders omdat de 

dieren meer lopen en bewegen. Als je het 

eenmaal hebt geproefd, wil je niet meer 

anders. Daarnaast is de kwaliteit van het 

vlees altijd gelijk, omdat vanuit het concept 

de eisen aan het voer, genetica en leeftijd 

gelijk zijn,” vertelt Gélinda. 



 

2021! Een jaar waarin corona nog steeds veel invloed 
had op het dagelijks leven en op het reilen en zeilen 
bij onze coöperatie. 

Samen vormen we de coöperatie
Verslag Raad van Commissarissen 

Als essentiële sector konden we fabriek 

en winkel altijd open houden, maar het 

heeft wel de nodige creativiteit gevergd 

om te werken met alle coronaregels. 

Desondanks hebben we mede door 

de samenwerking met E.J. Bos dit jaar 

bijna 100.000 ton voer geproduceerd in 

de fabriek en heeft ook de winkel goed 

gedraaid.  

Afgetreden en benoemd

In de algemene ledenvergadering van 

21 juni zijn Henk Groothalle en Gerard 

Nijman afgetreden. We bedanken hen 

voor de jarenlange inzet en betrokken-

heid. Benoemd zijn Bert Kleiboer en Frank 

Weersink.

De RvC 

We hebben maandelijkse bijeenkomsten 

waarin de maandrapportage, werkka-

pitaalleningen, het debiteurenbeleid en 

de omzet van de verschillende diergroe-

pen aan de orde komen. Daarnaast 

wordt er door de RvC toezicht gehou-

den op de Productie bv en wordt er 

regelmatig gesproken over het verwachte 

toekomstperspectief van de dierhoude-

rij in Nederland. Er spelen veel zaken die 

van invloed kunnen zijn op de toekomst 

van onze boeren en die ook van invloed 

zijn op de verwachte omzet van de hele 

Nederlandse voerindustrie. Het staat 

vast dat deze zaken voor veel onzeker-

heid zorgen bij u als agrarisch onderne-

mer en voor ons als RvC-leden. Het zou 

dan ook goed zijn dat de politiek eindelijk 

eens duidelijkheid en toekomstperspec-

tief biedt voor de dierhouderijsector in 

Nederland. Deze staat wereldwijd bekend 

als toonaangevend, duurzaam, diervrien-

delijk en met zo weinig mogelijk impact 

op milieu. Gewoon een topsector! Maar 

dat schijnt de Nederlandse burger en 

politiek zich steeds minder te realiseren, 

terwijl de producten gericht zijn op de 

eerste levensbehoefte namelijk: voedsel! 

Prijsstijging

In 2021 was de coöperatie al genood-

zaakt de voerprijzen te verhogen door 

stijgende grondstof- en energieprijzen. 

De RvC in 2021
In 2021 heeft de RvC 15 keer vergaderd,  

waarvan drie keer digitaal. Naast de 

maandelijke rapportages, zijn ook 

de omzet en de toe- en afname van 

het aantal klanten besproken. Tevens 

werden de belangrijkste risico’s 

behandeld en de wet- en regelgeving 

getoetst. Ook werden de begroting en 

investeringen bekrachtigd. 

In het afgelopen jaar is weder-

om veelvuldig gesproken over de 

dynamische markt en de strategie 

die CAV Den Ham daarbij wil voeren. 

Aangezien de huidige bestuurder in 

2022 met pensioen gaat, is in septem-

ber 2021 de procedure opgestart 

voor het aantrekken van een nieuwe 

directeur-bestuurder.

Dit zijn de leden van de  
Raad van Commissarissen

Ewald Stamsnieder (1971)  

Rundveehouder: voorzitter,  

aftredend en herkiesbaar 2022. 

Nevenfuncties: voorzitter 

WBE-Tubbergen. 

 

Ineke Duit (1959)  

Directeur/eigenaar NICE opleiding- 

en bestuurlijke raadgeving; board-

roomspecialist: vicevoorzitter en

       secretaris, aftredend en herkiesbaar

       2022. Nevenfuncties: lid RvT de 

Bibliotheek Barneveld.

Robert Geertman (1971) Rundveehouder: 

aftredend en  

herkiesbaar 2022.  

Nevenfuncties: vicevoorzitter landbouw-

voorlichting Ommen e.o.  

en lid RvC Cono Kaasmakers.

Armando Dood (1985)  

Rundveehouder: aftredend en herkies-

baar 2022. Nevenfuncties: bestuurs-

lid LTO West-Twente en bestuurslid 

veeteelt-studieclub Ommen.

Bert Kleiboer (1963)  

Varkenshouder: aftredend en herkiesbaar 

2024.

Nevenfuncties: geen

Frank Weersink (1982)  

Rundveehouder: aftredend en herkies-

baar 2024.

Nevenfuncties: secretaris veeteeltstudie-

club Hardenberg.

Alle leden beschikken over de Nederlandse 

nationaliteit. Het rooster van aftre den is 

vastgesteld in de vergadering van 23-02-

2016. Als er sprake is van tegenstrijdige 

belangen, zoals bedoeld in artikel 11 van 

het reglement van de RvC, dan heeft de 

betreffende commissaris de verplichting 

om dit zo snel mogelijk te melden bij de 

voorzitter. Als er gestemd wordt over zaken 

waarbij tegenstrijdige belangen spelen, 

onthoudt de betreffende commissaris zich 

van stemming.

Commissarisvergoedingen

Reguliere vergoeding 2021: € 59.684,-.

Governancemodel
De statuten van de coöperatie zijn 

gebaseerd op het governancemodel 

voor coöperatieve ondernemingen. Dit 

model is een hulpmiddel om coöperatief 

ondernemerschap, ledenbetrokkenheid 

en professio neel toezicht te verbeteren. 

Het be stuursmodel van CAV Den Ham is 

het zogenoemde RvC+. Dit betekent dat 

de directeur-bestuurder (het bestuur) 

verantwoordelijk is voor de dagelijkse 

algemene gang van zaken, terwijl de 

Raad van Commissarissen (RvC) verant-

woordelijk is voor een goed toezicht. 

De RvC bespreekt en beoordeelt het 

voorgestelde beleid van het bestuur en 

keurt dit goed. Verder monitort de RvC 

de gezondheid van het bedrijf op allerlei 

onderdelen, zoals directie en financiële 

resultaten. Daarnaast is de RvC werkge-

ver van het bestuur.
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Op het moment van schrijven heeft 

de oorlog in Oekraïne ook voor prijs-

stijgingen van ongekende omvang 

gezorgd. Waar deze gehele voedsel-

inflatie eindigt is moeilijk te voorspel-

len. Wel begint ook in Nederland, bij 

de politiek en consument, langzaam 

door te dringen dat voedselzekerheid 

van groot belang is en lang niet zo 

vanzelfsprekend als we in de laatste 50 

jaar altijd gedacht hebben. Misschien 

is het enige voordeel van deze 

verschrikkelijke oorlog dat voedsel-

productie en voedselproducenten 

eindelijk weer de waardering krijgen 

die ze verdienen. 

Tot slot

2021 is een jaar waarop we, ondanks 

de soms moeilijke omstandigheden, 

toch met tevredenheid terug kunnen 

kijken. Dit is natuurlijk alleen mogelijk 

gemaakt door de inzet van personeel 

van buitendienst, winkel, kantoor en 

fabriek en het vertrouwen van onze 

leden en klanten. Hiervoor willen we u 

allen danken want alleen samen is het 

mogelijk om tot een goed resultaat 

komen.  

Ewald Stamsnieder
Voorzitter RvC
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Een geweldig en onvergetelijk moment is 
en blijft het ontvangen van het predicaat 
‘HOFLEVERANCIER’. Een bijzondere mijlpaal voor 
een unieke coöperatie. Want dat zijn we! 

Een bewogen jaar!

Verslag van de bestuurder  

In eerste instantie dachten we corona in 

de loop van 2021 wel te overwinnen, maar 

door nieuwe varianten met daaropvol-

gende maatregelen is dat helaas toch niet 

gelukt. De pandemie heeft ons het gehele 

jaar nog altijd in de greep gehouden met 

economische, maar vooral ook sociaal 

maatschappelijke consequenties als 

gevolg. Het welzijn en de saamhorigheid 

in de samenleving had het zwaar te verdu-

ren. De mentale weerbaarheid nam af, de 

teleurstellingen namen toe. Desondanks 

is onze coöperatie er ook in dit bewogen 

jaar zonder noemenswaardige problemen 

doorgekomen. Dit hebben we vooral te 

danken aan het voorrecht dat de fabriek en 

de winkel open mochten blijven. Daardoor 

konden we onze productie van veevoeders 

voortzetten en voldoen aan de leverings-

wensen van onze leden en klanten. Ook de 

winkel werd druk bezocht. 

Terugblik

Als we terugkijken zijn er een aantal thema’s 

die een belangrijke stempel hebben 

gedrukt op het verslagjaar. Veel thema’s 

hebben ook de komende jaren invloed. 

Hierbij denk ik vooral aan de plannen voor 

het grootschalig uitkopen van boeren, met 

name boeren die dicht bij een Natura-2000 

gebied boeren. Dat er iets gaat gebeu-

ren met de stikstofuitstoot is wel duidelijk 

en dat er strijd is om de schaarse ruimte 

evenzeer. Dit alles moet wel gebeuren in 

gezamenlijk overleg, met als doel samen 

te zorgen voor een duurzaam evenwicht 

om te kunnen wonen, ondernemen en 

recreëren. De agrarische sector heeft in 

ieder geval behoefte aan duidelijkheid en 

perspectief. Alleen op basis daarvan is het 

mogelijk de positie te bepalen en plannen 

en keuzes te maken voor de toekomst. 

Harry Grooters

Een ander belangrijk thema is toch wel de 

spanning op de grondstoffenmarkt. De 

prijzen van vrijwel alle grondstoffen, in 

het bijzonder granen, hebben een enorme 

vlucht genomen. De krappe beschikbaar-

heid, de fors gestegen energieprijzen 

maar ook het gebrek aan transport en 

personeel hebben de prijzen opgedreven. 

Hoelang dit hoge prijsniveau zal aanhou-

den blijft koffiedik kijken. Gelukkig zijn de 

opbrengstprijzen in de melkveehouderij 

sterk verbeterd. De opbrengstprijzen in de 

varkenshouderij zijn daarentegen drama-

tisch laag. Hoewel het perspectief voor de 

lange termijn positief is, moet de tussen-

liggende periode wel worden overbrugd. 

Dat is een forse uitdaging, juist daar waar 

de reserves uit het goede jaar 2019 al zijn 

benut. 

Tot slot is de stijgende inflatie een belang-

rijk thema. In de eurozone is de inflatie in 

november gestegen met 4,9% en volgens 

Eurostat bedroeg de inflatie in dezelfde 

maand in Nederland zelfs 5,6%. Hierdoor 

is de inflatie fors hoger dan het middellan-

ge termijn doel van de Europese Centrale 

Bank (ECB) van 2%. De grootste boosdoe-

ner is de fors gestegen energieprijs van 

de afgelopen maanden. Ook de onbalans 

tussen vraag en aanbod, mede veroor-

zaakt door logistieke verstoringen, stuwt 

de inflatie omhoog. Uiteraard heeft dit 

alles een kostprijsverhogend effect. De 

stijgende energie-, transport-, personeels- 

en bedrijfskosten hebben ook hun invloed 

op onze begroting voor 2022. Dalen de 

energieprijzen, dan zal ook de inflatie weer 

dalen. Echter zal een inflatie hoger dan de 

stijging van de lonen, betekenen dat de 

koopkracht wordt uitgehold en daarmee 

ook de afnemende economische vraag. Ik 

ben benieuwd hoe dit zich in 2022 verder 

ontwikkelt. 

Op het moment van schrijven van deze 

terugblik zijn er weer enkele maanden 

verstreken en plaatst de actualiteit van 

de dag vele verwachtingen en gestelde 

doelen in een volstrekt ander perspectief. 

Wat de genoemde stikstofproblematiek 

betreft, is bekend dat de regering 

€ 25 miljard hiervoor beschikbaar stelt. 

Daar komt bij dat de oorlog in Oekraïne 

op dit moment hele diepe sporen achter-

laat. Een humanitaire ramp met tevens een 

enorme impact voor de grondstoffenmarkt 

en daarmee de voedselzekerheid. Wat 

eerder volstrekt normaal leek wat betreft 

beschikbaarheid en aanvoer, is plotsklaps 

omgeven door vraagtekens en onzeker-

heid. Er valt niets meer te voorspellen en 

er is niets meer te garanderen. De hoop is 

er nu op gevestigd dat de veroorzaker van 

deze omstandigheden tot inzicht en inkeer 

komt en dat nog grotere rampspoed kan 

worden voorkomen. De toekomst ziet er 

heel anders uit dan we eind 2021 konden 

verwachten.

Hofleverancier

Een hoogtepunt in 2021 was toch 

wel 21 juni: de dag van de Algemene 

Ledenvergadering. Als grote verrassing 

kwamen Commissaris van de Koning 

Andries Heidema en onze burgemees-

ter Hans Broekhuizen in de bulkwagen 

de storthal binnengereden. En wat bleek, 

het heeft de koning Willem-Alexander 

behaagd onze coöperatie het predicaat 

‘Hofleverancier’ te verstrekken. De voorzit-

ter ontving uit handen van De Commissaris 

van de Koning een onderscheiding en 

van de burgemeester het bijbehorende 

wapenschild. Een geweldig en onvergete-

lijk moment. Een mooie mijlpaal voor onze 

100-jarige vereniging!

Samenwerking

De samenwerking met E.J. Bos werpt zijn 

vruchten af. Was de productie in de fabriek 

vorig jaar gedaald naar zo’n 90.000 ton, 

inmiddels is de stap richting de 100.000 

ton weer gezet. Ook de prijsstelling van 

ons voer blijkt zeer concurrerend. Door de 

deskundige inkoop van de grondstoffen, 

betere bezetting in de fabriek en beheer-

sing van de kosten is onze prijsstelling van 

voer zonder meer concurrerend. Dit alles 

geeft vertrouwen voor de toekomst. Ook 

zijn de eerste stappen vanuit het inves-

teringsplan gezet. Er wordt gewerkt aan 

verdere automatisering van de fabriek 

en aansluitend zullen er dertig silo’s voor 

premixen worden geïnstalleerd. Inmiddels 

is de oude opslagloods aan de achter-

zijde van de fabriek afgebroken en de 

in- en uitrit van de storthal vernieuwd en 

verplaatst. Hierdoor draait onze gezamen-

lijke productielocatie weer volop mee. 

Financieel

CAV Den Ham is financieel kerngezond. 

Ruim 80% van het totale geïnvesteer-

de vermogen is eigen vermogen en er is 

voldoende liquiditeit om de omschakeling 

naar een moderne coöperatie succesvol te 

realiseren.

Doordat we in dit verslagjaar extra hebben 

geïnvesteerd in adviescapaciteit, is het 

rendement binnen eigen mengvoer nog 

niet volledig kostendekkend. Maar de 

verwachtingen zijn positief. De winkel en 

de verkoop van brandstoffen realiseren wel 

een heel mooi positief resultaat. Helaas is 

er, inclusief het resultaat van de deelne-

ming, nog wel sprake van een verlies. 

Verwachting

Op basis van de actualiteit is het 

onmogelijk enige verwachtingen voor 

2022 te beschrijven. Er is sprake van 

grote rampspoed in Oost-Europa en 

dit houdt ons voorlopig in de greep. De 

oorlog ondermijnt de voedselzekerheid 

in de wereld. Dat vraagt alle aandacht en 

energie om toch in de primaire behoef-

te van voer en voedsel te kunnen blijven 

voorzien. Rekening houdend met de 

actuele omstandigheden en ontwikke-

lingen, houdt CAV Den Ham de ambities 

overeind en zijn we op de goede weg 

om onze ‘stip aan de horizon’ te berei-

ken. Wel zullen we scherp aan de wind 

moeten zeilen om op deze zware golven 

koers te blijven houden. 

Perspectief

Ondanks de afnemende voerbehoef-

te, is er voor onze coöperatie voldoen-

de perspectief als we ons blijven focus-

sen op het aanbieden van goed voer 

(betrouwbaar en bestendig) tegen 

een scherpe prijs (kostleiderschap) en 

voorzien van uitstekend advies (professi-

oneel en deskundig team). Hierbij is het 

noodzakelijk om met de huidige inflatie-

cijfers de gestegen kosten aan de markt 

door te berekenen.

Dankzij onze korte lijnen en flexibiliteit 

staan we dichtbij onze leden en klanten 

en zijn we oprecht betrokken. We doen 

wat we zeggen, we zeggen wat we 

doen en we laten zien wat we zeggen 

en doen! Dit is onze identiteit en ons 
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imago, verdiend door waar te maken wat we 

beloven.

Complimenten

Complimenten voor alle medewerkers die 

zich ook dit jaar weer enorm hebben ingezet. 

Dankzij hun betrokkenheid, enthousiasme en 

geweldige inzet kunnen we terugkijken op 

een tevredenstellend jaar. Dit geeft vertrou-

wen dat wij ook in de toekomst het ledenbe-

lang kunnen en zullen blijven dienen en dat 

daardoor onze leden graag verbonden blijven 

aan deze mooie coöperatie. Samen bereik je 

meer en winnen doen we met ons allen. 

CAV Den Ham is gewoonweg een prachtige 

organisatie om onderdeel van te mogen zijn!
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Resultaten van 2021

Het negatieve resultaat in 2021 
bedraagt € 193.088. Het positie-
ve resultaat van CAV Den Ham 
u.a. is € 28.638, het resultaat 
van de deelnemingen bedraagt 
negatief € 221.726. Dit betreft 
het negatieve resultaat van 
Hamvast bv € 268 en Vastgoed 
Den Ham bv € 221.458. Dit is 
met name beïnvloed door de 
hoge energiekosten (met name 
elektra) in het tweede halfjaar. 
                         
Afzet 
De totale afzet van mengvoer van CAV 

Den Ham in 2021 is ten opzichte van 

2020 gedaald van 82.876 tot 66.269 

ton. De trend is en blijft een krimpen-

de markt met als gevolg een dalende 

voerbehoefte. Een deel van de dalende 

afzet komt mede doordat het loonwerk 

van onze partner in de fabriek geen 

onderdeel meer uitmaakt van onze 

afzet. Dit was in 2020 nog 5.803 ton. De 

verdeling van de afzet is nu varkens met 

24.864 ton (37%), runderen 17.660 ton 

(27%), loonproductie 21.672 ton (33%), 

kippen 355 ton (0,5%) en grondstof-

fen etc. 1.718 ton (2,5%). De voor 2021 

verwachte afzet bedroeg 65.000 ton.  

Liquiditeit

De liquiditeitspositie van onze coöperatie 

is uitstekend. Op 31 december bedroeg 

de post liquide middelen € 2.712.477. Dit 

is een lichte daling ten opzichte van het 

saldo vorig boekjaar (€ 3.061.408). 

Het saldo vlottende activa (€ 5.642.209) 

versus de vlottende passiva (€ 1.585.717) 

bedraagt € 4.056.492. Dit positie-

ve saldo betekent dat er ruimschoots 

voldaan kan worden aan de kortlopende 

verplichtingen. 

Wel moet rekening worden gehouden 

met de reservering van € 675.000 voor 

toekomstige investeringen in Vastgoed 

Den Ham bv, uitgaande van het bestaan-

de investeringsprogramma van om en 

nabij de drie miljoen. Daarnaast is een 

investeringsverplichting van € 147.550 

aangegaan voor de aanschaf van nieuwe 

vervoermiddelen in 2022.

Investeringen

De investeringen in 2021 betreffen 

voornamelijk het implementeren van 

het klantportaal. Bijna de helft van alle 

bestellingen worden via dit klantportaal 

door gegeven. Een belangrijke effici-

encystap  in de bestelprocedure, maar 

bovenal een uitstekend middel voor 

de klant voor inzicht en overzicht. De 

nieuwe zakgoedhal is maximaal voorzien 

van nieuwe magazijnstellingen, wat de 

opslagcapaciteit en beschikbaarheid fors 

heeft verbeterd. Ook kreeg de zakgoed-

hal een nieuwe heftruck en is de winkel 

voorzien van een koelingsinstallatie voor 

de warme zomerdagen. In totaal werd er 

in 2021 € 108.966 geïnvesteerd. 

Langlopende schulden

Voor de financiering van de nieuwe 

bulkwagen eind 2018, is er destijds een 

leaseovereenkomst (€ 270.900) afgeslo-

ten. Gezien de uitstekende liquiditeits-

positie is het resterend saldo (€ 177.015) 

per 31 december 2020 in het verslag-

jaar vervroegd afgelost. Verder zijn er 

geen langlopende financieringen en 

of hypotheken. Dit kenmerkt tevens de 

kracht van onze Coöperatie!

Eigen vermogen

Het saldo van bezittingen (activa) en 

schulden (passiva) komt tot uitdrukking in 

het eigen vermogen, de solvabiliteit. Dit 

zegt wat over de kredietwaardigheid en 

de mate waarin de onderneming risico’s 

kan opvangen. Het eigen vermogen van 

onze coöperatie is in 2021 als gevolg van 

het gerealiseerde verlies, gedaald van 

€ 8.531.023 naar € 8.337.935 aan het 

einde van het verslagjaar.

De daling van het eigen vermogen 

bestaat uit bijschrijving van het netto-

verlies (€ 193.088). Het nettoverlies is de 

samenvoeging van het positieve resul-

taat van de vereniging (€ 28.638) en het 

negatieve resultaat van de deelneming 

(€ 221.726). De solvabiliteit bedraagt 

84%. Daarmee is sprake van een financi-

eel kerngezonde organisatie.

Continuïteit

Hoewel de coöperatie een uitstekende 

solvabiliteitspositie heeft van ruim 80%, 

is het van belang dat het operationele 

resultaat zich verder verbetert. Dit vraagt 

dan ook voortdurend de aandacht. 

De doelstelling blijft dat het eigen 

mengvoer minimaal kostendekkend 

moet zijn en dat de nevenactivitei-

ten CAVWinkel, handel in bijproducten 

en verkoop van brandstoffen de basis 

vormen voor een tevredenstellend resul-

taat. Een belangrijk deel van onze finan-

ciële doelstelling is reeds gerealiseerd, 

de winkel heeft namelijk een positief 

resultaat gerealiseerd van € 176.243 en 

de verkoop van brandstoffen een positief 

resultaat van € 119.521. Eigen mengvoer 

en handel realiseerden beiden helaas 

nog een verlies van respectievelijk € 

245.943 en € 21.183. 

Dankzij onze korte lijnen en flexibiliteit 

staan we dichtbij onze leden en klanten 

en zijn we oprecht betrokken. We doen 

wat we zeggen, we zeggen wat we doen 

en we laten zien wat we zeggen en 

doen! Dit is onze identiteit en ons imago, 

verdiend door waar te maken wat we 

beloven.

Risicomanagemant

Het continu beoordelen van de debiteu-

renportefeuille blijft een belangrijk 

aandachtspunt. Er wordt stevig ingezet 

om oudere vorderingen te innen. Dat geldt 

ook voor de afbouw van de werkkapitaalle-

ningen. Wat ook permanent de aandacht 

vraagt, is de kwaliteitsborging van 

grondstofinname, -verwerking en 

-distributie. Op dit moment vraagt de 

crisis op de grondstoffenmarkt de nodige 

aandacht. Klimaat, logistiek, energie en de 

heersende oorlog in Oekraïne hebben 

een enorme impact op de beschikbaarheid 

en de prijsvorming.

Om brandrisico in de fabriek zo goed als 

mogelijk te voorkomen, is in samenspraak 

met overheid, brandweer en verzeke-

raar een plan van aanpak opgesteld. De 

maatregelen, waaronder het installeren 

van een brand- en ontruimingsinstallatie, 

zijn inmiddels uitgevoerd. 

In toenemende mate worden organisa-

ties getroffen door cyberaanvallen. Deze 

kunnen grote gevolgen hebben voor de 

dagelijkse voortgang van onze proces-

sen. Om dit risico te beperken wordt 

de toegang tot onze systemen verder 

beveiligd, hebben we voor dit risico een 

cyberverzekering afgesloten en  worden 

trainingen georganiseerd voor een betere 

bewustwording van dit risico bij de 

gebruikers. 

Organisatie

Om de continuïteit organisatorisch te 

borgen, is het van belang dat de proces-

sen zowel financieel-economisch als 

sociaal-organisatorisch in evenwicht 

zijn. Daar waar nodig zullen maatrege-

len worden getroffen om deze balans te 

herstellen. Optimalisering van de bedrijfs-

processen en (her-)inrichting van de 

administratieve organisatie vragen voort-

durend de aandacht. In het verslagjaar zijn 

een aantal belangrijke processen opnieuw 

beschreven. 
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Als opvolger van Harry Grooters stelt Ronnie 
Lassche zich graag voor als de nieuwe directeur-
bestuurder van CAV Den Ham. Samen met zijn gezin 
woont hij in Sint Jansklooster. Als boerenzoon is 
hij zijn hele werkzame leven al werkzaam in het 
boerenbedrijfsleven. 

Ronnie Lassche

Nieuwe bestuurder 

Ronnie vertelt over zijn passie voor de 

agrarische sector: “De agrarische sector 

is mij lief en daar ligt mijn hart. Het is 

een topsector qua innovatie en export-

waarde. Tegelijkertijd is het ook een hele 

dynamische sector die vaak onder druk 

staat en veel ontwikkelingen doormaakt. 

Daardoor heeft de sector wel geleerd 

zich snel aan te passen aan veranderen-

de omstandigheden.  De ondernemers 

die overblijven worden professioneler, 

groter en gaan steeds efficiënter werken. 

Zij hebben goede leveranciers nodig. Ik 

zie voor CAV Den Ham en voor mijzelf een 

rol weggelegd om daarin een belangrijke 

bijdrage te leveren.” 

Ervaring in de sector

Ronnie heeft ruim 25 jaar ervaring in de 

agrarische sector: “Na 20 jaar verantwoor-

delijk te zijn geweest voor de commercië-

le kant van melkwinning, ben

ik doorgegroeid van vertegenwoordiger 

naar rayonmanager. Uiteindelijk ben ik 

vijf jaar geleden gestart als bedrijfsleider 

bij een landbouwmechanisatiebedrijf. In 

die jaren heb ik veel geleerd. De wisseling 

van een commerciële rol naar een leiding-

gevende rol was een grote stap voor mij. 

In deze rol heb ik moeten reorganiseren, 

een team opnieuw neergezet en verder 

uitgebouwd. Dit zijn leerzame en mooie 

jaren geweest waarin ik veel ervaring heb 

opgedaan. Deze ervaring neem ik mee 

naar CAV Den Ham.” 

Warme overdracht

De overdrachtsperiode tussen Harry en 

Ronnie loopt tot 31 oktober. Het is een 

mooie periode waarin er een goede intro-

ductie plaatsvindt en alle vragen gesteld 

kunnen worden. Ronnie: “Als direc-

teur-bestuurder ben ik eindverantwoor-

delijk voor de bedrijfsvoering en alles wat 

er speelt. Met een team van 41 collega’s 

en een samenwerkingsverband met E.J. 

Bos speelt er genoeg waar ik mij mee 

bezig kan houden!” 

Waarom CAV Den Ham?

“Het komt op je pad en dan ga je het 

onderzoeken. Op een gegeven moment 

krijg je er een gevoel bij, bij de functie en bij 

de organisatie. Dat gevoel was van beide 

kanten goed. Ik ben niet bang om een 

nieuwe stap te zetten. Ik vind het interes-

sant en leuk om mezelf te ontwikkelen. 

Daarnaast help ik graag anderen zichzelf 

te ontwikkelen. Dat komt in deze functie 

zeker goed. Daarnaast spreekt de struc-

tuur met de Raad van Commissarissen 

mij erg aan. Werken met mensen uit de 

praktijk die weten waar ze over praten, 

dicht op de bal zitten en een no-nonsen-

se mentaliteit hebben. Gewoon aanpak-

ken en niet te bang zijn. Daar kan ik mij 

goed in vinden,” vertelt Ronnie. 

Toekomstvisie ontwikkelen

Ronnie vertelt over zijn visie op de 

toekomst: “We zullen met elkaar een 

gedegen visie moeten ontwikkelen voor 

de toekomst. Onderzoeken waar de 

kansen en bedreigingen liggen en hoe 

we het beste kunnen inspelen op veran-

deringen in de markt. Hier ligt een grote 

taak voor mij en alle collega’s en daar heb 

ik vertrouwen in. Er is veel positiviteit in 

de organisatie. Bij Harry, bij de Raad van 

Commissarissen en dat geldt ook zeker 

voor het personeel. En dat moet ook. 

Want met terugkijken bereik je weinig.”

Voor Ronnie ligt de focus allereerst op de 

productie en het ontwikkelen van kennis, 

kunde en partnership: “In de eerste plaats 

is het belangrijk om de fabriek goed 

benut te houden. Dat betekent enerzijds 

dat we huidige klanten moeten behou-

den en anderzijds dat we het aantal 

klanten moeten uitbreiden. Op commer-

cieel gebied zal er aan de weg getim-

merd moeten worden. Op het gebied 

van kennis, kunde en partnership zullen 

we sterk moeten zijn.” De nieuwe direc-

teur-bestuurder geeft aan dat er zeker 

ruimte in de markt is voor CAV Den Ham: 

“Er zijn grote concurrenten om ons heen. 

Maar voor een middelgrote coöperatie 

die er goed voor staat, is er zeker ruimte. 

Daarbij zijn onze mooie activiteiten naast 

de fabriek, zoals de CAVWinkel en het 

tankstation zeker van meerwaarde.” 

Vooruitblik naar 2022

Het is een roerige en onzekere tijd op 

de grondstoffenmarkt door de situatie 

in Oekraïne. De prijzen van grondstof-

fen kunnen erg hoog worden. Daarnaast 

zijn bepaalde producten niet of moeilijk 

verkrijgbaar. Ronnie: “Het is moeilijk te 

zeggen hoe we deze periode doorkomen. 

We kunnen niets anders dan dealen met 

de situatie zoals deze is. Daarbij vind ik 

communicatie richting onze leden heel 

belangrijk. Hoe staat het ervoor en hoe 

kunnen we helpen om de dieren te blijven 

voeren? Misschien met een beperkt 

aantal mogelijkheden, maar daarin ligt 

zeker een uitdaging. Ik heb veel zin in de 

komende periode bij CAV Den Ham en 

met een goed gevoel zie ik de toekomst 

tegemoet. Het zal niet vanzelf gaan, 

maar ik heb er alle vertrouwen in.” 

Personeel  
en organisatie

Op 31 december 2021 waren 

er 41 medewerkers in dienst bij 

CAV Den Ham. De contractu-

ren komen in totaal uit op 26,67 

FTE.

Personeelsbeleid

In 2021 is er verder gewerkt 

aan de afspraken uit het perso-

neelsbeleid. Er is een vervolg 

gegeven aan de (verde-

re) professionalisering van 

de processen en procedu-

res die te maken hebben met 

personeelszaken.

Duurzame Inzetbaarheid

In 2021 zijn workshops georga-

niseerd met als thema ‘regie 

op je loopbaan’. De ontwikke-

ling van de workshop is deels 

voortgekomen uit de input van 

de eerder uitgevoerde ‘duurza-

me inzetbaarheidsscan’ en de 

daaropvolgende gesprekken 

onder leiding van Smit de Vries. 

Het uitgangspunt van deze 

workshops is dat iedereen zelf 

verantwoordelijk is voor zijn 

loopbaan en zelf regie pakt 

over zijn eigen situatie. Tijdens 

deze workshops werden 

medewerkers gestimuleerd om 

hierover na te denken en hier 

sturing aan te geven.

Implementatie nieuwe 

winkelstructuur

CAVWinkel is in de afgelo-

pen jaren uitgegroeid van 

het kleine winkeltje onder 

het kantoor, naar een grote 

on- en offline shop in het 

pand aan de Dorpsstraat 58. 

Ook in het afgelopen jaar is 

de omzet weer flink geste-

gen. Dit vraagt ook om een 

andere kijk op de inrichting 

van processen. Samen met 

Jos Verdaasdonk van Smit 

de Vries is het winkelteam 

aan de slag gegaan met het 

analyseren van en maken 

van verbetervoorstellen. Dit 

heeft geleid tot zowel een 

strategische personeelsplan-

ning alsook een strategische 

planning voor het verwer-

ken van goederenstromen. 

Inmiddels is de nieuwe 

werkwijze geïmplementeerd 

en werpt dit zijn vruchten af.

Opleidingen

Het afgelopen jaar hebben 

verschillende medewerkers 

opleidingen gevolgd. Naast 

de noodzakelijke opleidingen 

in het kader van veiligheid en 

beroepsvereisten, hebben 

een aantal medewerkers

opleidingen gevolgd die 

bijdragen aan hun verde-

re professionalisering en 

daarmee de professionalise-

ring van de organisatie.

Nieuwe gezichten

In 2021 zijn in totaal veertien 

nieuwe collega’s aangeno-

men. Op 1 maart 2021 zijn 

Gerrit Baan, Erik Lusink, 

Jim Fokke en Irene Meijer 

gestart in het rundveeteam 

ter vervanging van collega’s 

die eerder zijn vertrokken. 

Op 1 april is Rosanne Abbink 

gestart in de functie van 

marketingmedewerker. 

Daarnaast zijn in respectieve-

lijk mei en juni Sipke Castelein 

en Anna Wolters toegevoegd 

aan het rundveeteam om de 

markt Noord-Nederland te 

kunnen bedienen.

Tot slot zijn zeven oproep-

krachten aangenomen 

om het vertrek van andere 

oproepkrachten op te 

vangen en zo de flexibiliteit in 

de winkel te behouden. 
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Marktontwikkelingen 2021

Soja

Het jaar 2021 startte met stevige prijzen 

op de eiwitmarkten. De vraag vanuit China 

was goed waardoor de prijzen toenamen. 

Daarnaast was de inzaai van soja in Brazilië 

vertraagd. Desondanks waren de oogsten 

in Brazilië goed, zelfs met recordopbreng-

sten, waardoor de markt ontspande. Ook 

Amerika had een goede sojabonenoogst. 

Tijdens de aanvang van het exportsei-

zoen ontstonden er problemen met de 

export doordat orkaan Ida grote schade 

had veroorzaakt. Door de verminder-

de vraag uit China werd de eindvoorraad 

wat ruimer geraamd dan in het begin van 

het jaar. Om dit te ondersteunen zal de 

Zuid-Amerikaanse oogst wel goed moeten 

zijn.

Granen

Bij granen was de balans van de oude 

oogst krap, dit zorgde voor hogere 

prijzen in de eerste maanden van het jaar. 

Mais was hiervan de grootste veroorza-

ker door een tweede slechte maisoogst 

in Brazilië op rij. De gerst- en tarweprij-

zen daalden vanaf juni in een snel tempo 

naar een dip tot de nieuwe oogsten in juli. 

Een sterke sprong van de prijzen kwam 

half augustus door nieuws over flink 

mindere oogsten in Rusland en Canada. 

De maisprijzen bleven het hele jaar door 

hoog. Na de oogst bleven deze prijzen 

ook redelijk stabiel. De prijs van tarwe 

was door de krappe voorraden tot een 

recordhoogte gestegen. Door berichten 

over een goede tarweoogst in Australië 

en Argentinië werd de paniek enigszins 

getemperd waardoor de prijzen zich 

stabiliseerden aan het einde van het jaar.

Bijproducten

De prijzen van andere bijproduc-

ten liepen gelijk met de tarweprijzen. 

Uitzondering hierop was in 2021 tarwe-

gries, dit product was langere tijd erg 

interessant. Palmpitschilfers waren het 

hele jaar duur in verhouding tot andere 

producten, doordat de vraag wereldwijd 

toenam. Het aanbod van sojahullen was 

laag door laagwaterproblematiek en een 

tweede La Niña jaar op rij. Duitse pulp 

was het gehele jaar duur. 

Melkveehouderij

Stijgende levensproductie en minder 

melkveebedrijven

In 2021 is de gemiddelde levenspro-

ductie per koe met 4,7% gestegen naar 

35.624 kilogram melk. Hoewel de stijging 

in 2020 nog hoger lag, namelijk 7,7%, 

mag de melkveehouderij trots zijn op 

deze stijgende trend. In 2021 is het aantal 

melkveebedrijven met 3% gedaald. Het 

aantal koeien per bedrijf is met 1,4% 

gestegen. In heel Nederland is het aantal 

melkkoeien gedaald ten opzichte van het 

voorgaande jaar. De totale melkproductie 

lag 2,6% lager dan in 2020.

Seizoen 2021

2021 kan als groeizaam worden omschre-

ven. Na drie droge jaren viel 2021 in 

positieve zin op vanwege de vele regenval. 

Ook was er weinig verdamping waardoor 

de gewassen op de meeste locaties 

voldoende vocht hadden voor groei en 

ontwikkeling. De neerslag heeft er ook toe 

geleid dat de oogst van de eerste snede 

uitdagend was. Daardoor was de kwali-

teit van de kuilen erg wisselend. Over het 

algemeen is er met de eerste snede een 

flinke hoeveelheid droge stof geoogst. 

Op veel bedrijven zijn de kuilplaten het 

afgelopen jaar dan ook goed gevuld door 

het aanhoudende groeizame weer. De 

voederwaarde op peil houden viel niet 

altijd mee. Dit zorgde in het rantsoen voor 

uitdagingen, ook gezien de oplopende 

krachtvoerprijzen.

Prijzen

In 2021 liet de melkprijs een stijgende lijn 

zien ten opzichte van 2020. De kosten 

voor krachtvoer, energie en dergelijke 

zijn het afgelopen jaar ook flink doorge-

stegen. De prijs voor slachtkoeien en 

rosékalveren is gedurende 2021 opgelo-

pen. Waar begin januari de prijs voor een 

slachtkoe (O-kwaliteit) € 2,62 per kilo 

was, werd er eind december € 3,79 per 

kilo betaald.

Team rundvee

In 2021 zijn er een aantal nieuwe 

adviseurs in het rundveeteam gestart. 

Na een gezamenlijke start-, introductie- 

en opleidingsperiode heeft elk adviseur 

inmiddels zijn of haar eigen specialiteit en 

klantenkring. Door een goede samenwer-

king onderling, maar ook met u als klant, 

probeert het team elk dag met veel plezier 

het rendement op uw bedrijf te verbete-

ren. Als rundveeteam kijken wij er naar uit 

om komend jaar verder te werken aan uw 

doelen en ambities!  
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Groningen, Friesland en een stukje van Drenthe: een 
nieuw gebied voor CAV Den Ham. Anna Wolters en Sipke 
Castelein werken sinds juni 2021 bij CAV Den Ham. In 
het noorden van Nederland begeleiden en adviseren ze 
bestaande klanten en leden. Ook steken ze veel tijd in 
het bezoeken van nieuwe potentiële klanten. ‘Pionieren’, 
zoals ze het zelf ook wel noemen. 

Voorheen waren Anna en Sipke in dienst van 

een fouragehandel welke voer afnam van een 

multinational. Via deze werkgever kenden zij 

CAV Den Ham al. De overstap naar CAV Den 

Ham was voor hun een logische stap. Anna 

vertelt: “We konden niet meer uit de voeten 

met het beleid van de grote multinational. 

Daarnaast gaven een aantal van onze klanten 

aan te willen veranderen van leverancier.” 

Sipke vult aan: “Dit heeft ons aan het denken 

gezet. We hebben toen besloten CAV Den 

Ham te benaderen en zijn in gesprek gegaan 

over de mogelijkheden. Zo zijn we hier, op 

een bijzondere manier, terechtgekomen.”

Het noorden is dichterbij dan je denkt

Het werkgebied van Anna ligt hoofdzake-

lijk in Groningen en voor Sipke ligt de focus 

voornamelijk op Friesland. Sipke vertelt: 

“Door de landelijke maatregelen en de 

krimpende veestapel in Nederland is het voor 

CAV Den Ham belangrijk om de organisatie 

ook in andere gebieden uit te breiden. Anna 

en ik kennen de markt Noord-Nederland 

goed. Daarnaast is de concentratie van 

melkveebedrijven in het noorden groot. Op 

deze manier spelen we in op de kansen en 

versterken we de positie van CAV Den Ham. 

Qua reistijd valt het mee, binnen een uur zijn 

we in Den Ham om zo nu en dan te sparren 

met collega’s uit het rundveeteam.”

Positieve boost

Anna vertelt waarom ze graag voor CAV Den 

Ham werkt: “CAV Den Ham biedt een kwali-

tatief sterk product tegen een scherpe prijs 

met een goed verhaal. Dit helpt ons ook om 

binnen te stappen bij potentiële klanten. Je 

hebt klanten echt iets te bieden en dit maakt 

het leuk om te pionieren.” Elke ochtend heeft 

Sipke en Anna
Medewerkers  het duo tijd ingepland om vaste klanten van 

CAV Den Ham te bezoeken. Sipke vertelt: 

“Het product van CAV Den Ham heeft mij 

meer motivatie gegeven. Samen met vaste 

klanten mooie resultaten halen. Daarnaast 

kan het product zichzelf vermarkten en 

heeft het een onderscheidend vermogen. 

We hebben hier beiden een positieve boost 

van gekregen, dit geeft energie om aan het 

werk te gaan.”

Collega’s

Deze motivatie merken ze ook bij colle-

ga’s. Anna vertelt: “Door de korte lijnen bij 

CAV Den Ham worden vraagstukken snel 

en efficiënt opgelost. De synergie tussen de 

binnen- en buitendienst zorgt ervoor dat de 

dienstverlening richting de klant optimaal 

is.” Beiden hebben nog geen moment spijt 

gehad van de overstap. 

 “ Pionieren in 
Groningen, Friesland 
en een stukje van 
Drenthe.”
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Varkenshouderij

Het jaar 2021 zal door onze leden en 

klanten worden herinnerd als een drama-

tisch jaar voor de varkenshouderij.

Biggen- en varkensprijzen

De lagere vraag vanuit de horeca en 

foodservice en de lagere export naar 

onder andere China als gevolg van 

corona en de Afrikaanse varkenspest bij 

wilde zwijnen in Duitsland, zetten in 2021 

door. Dit resulteerde in een flink lagere 

biggenprijs (- 20% ten opzichte van 2020) 

en een lagere vleesvarkensprijs (-10% ten 

opzichte van 2020).

Voerprijs

De lagere voorraden granen en tegenval-

lende oogsten zorgden in 2021 voor een 

stijgende prijs. De stijgende graanprij-

zen zorgden ook voor een stijgende prijs 

van de andere veevoedergrondstoffen. 

De gemiddelde voerprijzen stegen met 

ongeveer 15% ten opzichte van 2020 en 

met nog eens ongeveer 18% gedurende 

2021.

Resultaten

De resultaten in de varkenshouderij zijn 

in 2021 verder verbeterd. Zo was er een 

hogere groei in de vleesvarkenshouderij 

en meer grootgebrachte biggen per zeug 

in de zeugenhouderij. Al deze ontwik-

kelingen in 2021 resulteerden in lagere 

voerwinsten ten opzichte van 2020. In 

2021 kwamen de voerwinsten van zowel 

de zeugenhouderij als vleesvarkenshou-

derij lager uit dan de langjarige gemid-

delden. Door de sterke daling van de 

biggenprijs was deze daling in 2021 bij 

de zeugenhouderij veel groter dan bij de 

vleesvarkenshouderij. 

Voeders

In 2021 zijn onze nieuwe lijnen, de 

comfort lijn en rendementslijn verder 

geoptimaliseerd om het rendement 

voor u als varkenshouder te verbete-

ren. Doordat de afzet van vleesvarkens 

in 2021 stagneerde en daardoor de afzet 

van biggen, zijn de aflevergewichten 

van zowel de vleesvarkens als biggen 

hoger geworden. Daarom hebben we de 

voerlijnen Big Finish en Finish Rendement 

toegevoegd aan ons assortiment. Deze 

voeders kunnen ingezet worden aan het 

eind van de biggenopfok- en vleesvar-

kensafmestperiode om zo de kosten te 

drukken, maar ook de groei te beperken. 

Eerste maanden 2022

Ondertussen is 2022 alweer een paar 

maanden oud. Door de verder stijgende 

energieprijzen en de oorlog in Oekraïne 

zijn de voerprijzen flink gestegen. De 

prijzen van de biggen en de varkens 

zijn in de eerste weken van 2021 op een 

laag niveau gebleven. Op het moment 

van schrijven zijn deze wel flink geste-

gen, maar zullen ze nog door moeten 

stijgen om de toegenomen kosten te 

compenseren.

Als CAV Den Ham zijn we steeds bezig 

om ons verder te ontwikkelen. Om aan 

ons motto ‘Samen naar een optimaal 

rendement’ nog beter inhoud te geven, 

hebben wij de VoerRendement-monitor 

voor varkens ontwikkeld. Met deze 

monitor krijgen we inzicht in het rende-

ment van het voer en kunnen we hier 

actief op sturen. Daarnaast zijn we onze 

Diamant Aanpak voor de varkenshou-

derij verder aan het uitwerken. Hiermee 

focussen we ons op de langetermijn-

doelen van u en uw bedrijf, zodat we u 

nog beter kunnen ondersteunen om de 

doelen te behalen. 

CAVWinkel in 2021

Ook in 2021 had de coronapandemie 

behoorlijke invloed op de resultaten van 

de winkel. De lockdown die tot ver in 

het voorjaar duurde, had tot gevolg dat 

veel winkels haar deuren moest sluiten. 

Door de verkoop van dierenartikelen en 

agrarische producten, werden wij gezien 

als essentiële winkel waardoor we open 

mochten blijven. Er waren ook geen 

beperkingen voor de verkoop van het 

overige assortiment. Het logische gevolg: 

extra toestroom naar onze winkel.

Direct aan het begin van het jaar, in de 

maand februari, kregen we nog een extra 

cadeautje: een dik pak sneeuw en een 

vorstperiode. Voor de winkel betekende 

het een piek in de verkoop van alles wat 

met winter te maken heeft. Van vogel-

voer tot sleeën en schaatsen, van kachels 

tot reparatiematerialen voor de waterlei-

ding. Alleen al de maand februari lever-

de daardoor ongeveer € 100.000,- euro 

extra omzet op.

We hadden dus een goed begin, maar 

ook de rest van het jaar bleef het lekker 

doorlopen. Er was minder ruimte om op 

vakantie naar het buitenland te gaan of 

om een restaurant te bezoeken, met als 

gevolg extra aandacht voor alles rondom 

eigen huis en tuin. De totale omzet steeg 

hierdoor in 2021 met ruim € 300.000 

naar bijna € 3.500.000. Het aantal 

betalende bezoekers steeg van ongeveer 

91.000 naar ruim 94.000.

Webshop

De webshop draaide ook goed, de omzet 

steeg met ruim 25%.  De webshop is een 

visitekaartje waar we niet meer zonder 

kunnen. Er zijn regelmatig klanten die 

online kijken en het vervolgens afhalen. 

Die aankopen tellen dan mee in de 

winkelomzet.

Door de drukte was er minder tijd voor 

het bijhouden en inrichten van de winkel. 

Alles was gericht op de goederenstroom: 

zo goed mogelijk aanvullen en snel weer 

verkopen. Aan de winkelinrichting en 

het assortiment hopen we in het lopen-

de jaar weer meer aandacht te kunnen 

besteden. Toch blijft de beschikbaarheid 

van sommige producten een belemme-

rende factor.

Plannen

In 2021 zijn plannen gemaakt om in de 

winkel een aantal kantoren bij te bouwen. 

Dat kan inpandig en de vergunning is op 

het moment van  schrijven al verleend. 

Daarnaast zijn we bezig geweest met de 

taakverdeling en de roosteropbouw. Een 

aantal taken worden opnieuw verdeeld 

en toegedeeld. De bedoeling is om dat 

dit jaar af te ronden.

Het winkelpersoneel bedankt iedereen 

die het afgelopen jaar bij ons klant was!

Wij helpen u graag en heten u van harte 

welkom in de winkel.  
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 “ Ik ben erg trots op ons 
hechte team. Iedereen gaat 
voor elkaar door het vuur!”
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Het team van CAVWinkel blijft zoeken naar verbetering. Thijs vertelt over 
hectiek, een strakke planning en de winkelpresentatie. 

Thijs Luchtenberg werkt al bijna 2,5 

jaar bij CAVWinkel. Thijs vertelt: “In mijn 

eerste jaar had ik even de tijd nodig om 

te kijken hoe alles werkte, maar nu heb 

ik mijn plekje helemaal gevonden. Ik ben 

nu verantwoordelijk voor onder andere 

voorraadbeheer en de informatiescher-

men in de winkel. Verder doe ik bestellin-

gen en help ik overal waar handjes tekort-

komen. Elke dag is anders en dat bevalt 

me heel goed!” 

Wat eruit gaat, moet er ook weer in

Net als de voorgaande coronajaren, was 

2021 een druk en hectisch jaar. Doordat 

CAVWinkel als een van de weinige winkels 

open was, kwamen er veel nieuwe 

klanten binnen. Thijs: “Drukte in de winkel 

betekent ook drukte achter de schermen. 

Alles wat eruit gaat, moet er natuurlijk ook 

weer in. Daarnaast bleef door het stijgen-

de aantal klanten ander werk soms even 

liggen. Toch zijn we er met ons gemoti-

veerde team in geslaagd om alles rond te 

krijgen!”

Strakke planning

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan 

het verbeteren van de winkelplanning. 

“De laatste jaren is onze winkel flink 

gegroeid, maar ons planningssysteem 

is niet meegegroeid. Daardoor was het 

vooral tijdens drukke perioden niet altijd 

duidelijk wie verantwoordelijk was voor 

welke taken. Samen met collega’s Evert 

en Herman ben ik hiermee aan de slag 

gegaan. Naast onze maandplanning, 

waarop te zien is wie wanneer aanwezig 

is, maken we nu ook een weekplanning. 

Op een groot bord in het kantoor verde-

len we de dagen. Zo weet iedereen wie 

op welk moment van de dag waar verant-

woordelijk voor is. Dit werkt goed en geeft 

meer overzicht. Wel zo fijn!” vertelt Thijs.

Mooie presentatie van producten

Nu de planning op orde is, gaat het team 

verder met de volgende verbetering: “De 

focus ligt nu op de inrichting van de winkel 

en het behouden van de nieuwe klanten. 

We nemen het assortiment onder de loep 

en hebben meer aandacht voor de presen-

tatie. In het afgelopen jaar hebben we 

allemaal een cursus winkelpresentatie 

gevolgd. Samen denken we nu goed na 

over de mooiste en handigste manier om 

bepaalde producten te presenteren.”

 

Thijs sluit af: “Ondanks de drukte hebben 

we het samen toch voor elkaar gekregen. Ik 

ben erg trots op ons hechte team. Iedereen 

gaat voor elkaar door het vuur.” 

Thijs Luchtenberg

Medewerker 



Omzet en afzet

Omzet en afzet ontwikkeling 

Afzet (x 1000 kg) 

Mengvoer
2021 2020 2019 2021 vs. 2020

Varkensvoer 24.864 27.164 51.234 -8%

Rundveevoer 17.660 19.696 18.994 -10%

Pluimveevoer 355 337 5.061 5%

Overig 23.390 35.679 26.662 -34%

Totaal 66.269 82.876 101.951 -20%

Omzet (x 1000 €)     

Omzet mengvoer * 19.767 21.664 27.378 -9%

Omzet winkel 3.495 3.171  2.788 10%

Omzet handel 3.871  3.456  4.189  12%

Totaal 27.133 28.292 34.355 -4%

Kasstroom
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 

2021 2020

Bedrijfsresultaat -11.666 1.295.620

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 231.711 302.015

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren 50.061 -875.037

Mutatie voorziening WKL - -236.761

281.772 -809.783

Verandering in werkkapitaal: -274.240 1.069.638

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties -4.134 1.555.475

 Ontvangen interest 66.826 69.207

 Betaalde interest -27.441 -17.620

 Betaalde winstbelasting - -

 Resultaat deelneming - 52.201

39.385 103.788

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 35.251 1.659.263

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -207.167 132.971

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -177.015 -43.670

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen -348.931 1.748.564

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen 

Geldmiddelen aan het begin van de periode 3.061.408 1.312.844

Toename (afname) van geldmiddelen -348.931 1.748.564

Geldmiddelen aan het einde van de periode 2.712.477 3.061.408
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Melkveehouderij 
Familie Ruiterkamp

Klanten 

Het familiebedrijf gaat van vader op zoon 

en is al meer dan 100 jaar in de familie. 

De grootvader van Harry is in 1902 op de 

boerderij geboren. Op dat moment was het 

een gemengd bedrijf met zowel koeien als 

varkens. Harry vertelt: “Vroeger stonden er 

bij ieder huis in deze straat melkbussen. Wij 

zijn nummer 14 en daarmee de laatste in de 

rij, maar ook het enige boerenbedrijf van 

vroeger dat nog is overgebleven.”

Extra ruimte op het bedrijf van buurman 

Jan

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het 

bedrijf van Ruiterkamp: “In 2008 hebben 

we een nieuwe stal gebouwd voor ons 

jongvee. Twee jaar geleden bleek echter dat 

we meer ruimte nodig hadden. De bouw 

van een nieuwe stal bleek door de onzeke-

re regelgeving en alle bijkomende kosten 

niet makkelijk te realiseren.” De familie keek 

verder naar andere mogelijkheden en kwam 

in gesprek met buurman Jan: “De buurman 

gaf aan dat we gebruik mochten maken van 

zijn stal. Deze stal was echter oud, en moest 

gerenoveerd worden. Omdat de buurman 

op den duur toch wilde verhuizen, bood hij 

ons aan het bedrijf te kopen. Zo hebben we 

deze boerderij in juli 2020 overgenomen. 

Op deze plek stallen we nu ons jongvee. 

Daardoor hebben we op ons oorspronkelij-

ke bedrijf meer ruimte voor de melkkoeien. 

Hoewel de overdracht middenin de corona-

periode viel, zijn we toch heel blij dat we 

deze keuze hebben gemaakt. Hiermee is ons 

bedrijf voorbereid op de toekomst!” 

Duurzame koeien fokken

Fokkerij is de grote passie van de familie 

Ruiterkamp, er loopt dan ook relatief veel 
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Harry en Harriët Ruiterkamp runnen samen met vader Jan 

hun melkveehouderij met ruim 100 melkkoeien in Den 

Ham. Vanwege hun grote passie voor de fokkerij is al het 

vee op eigen erf gefokt. Middenin coronatijd besloot de 

familie Ruiterkamp het bedrijf uit te breiden met de koop 

van de naastgelegen boerderij. Een gewaagde stap! 

jongvee op het erf. Harry: “We doen regelmatig 

mee aan keuringen met ons eigen gefokte vee. 

Samen met de hele familie zijn we dan druk met 

het wassen en scheren van de koeien en kalfjes. 

Onze zonen en neefjes lopen met de kalfjes en 

ik met de koeien. In de afgelopen jaren hebben 

we mooie prijzen gewonnen.” De prijs voor de 

verkiezing duurzaamste koe tijdens de exteri-

eurkeuring was voor de familie Ruiterkamp 

het meest bijzonder: “Een koe moet karakter 

hebben, dat is heel belangrijk. Het is voor ons de 

grote uitdaging om een koe te fokken die goed 

en gezond oud kan worden. Een duurzame koe 

dus.”

Uitdagingen en onzekerheid

“We wonen in een uitgestrekt gebied. Voor ons 

een mooi gebied om te boeren. Toch zijn er ook 

bedreigingen waar we ons behoorlijk zorgen 

over maken. Zo hebben we aan de ene kant van 

onze boerderij een Natura 2000-gebied en aan 

de andere kant de waterwinning van Vitens. 

Helaas kunnen we niet veel meer doen dan 

rustig blijven en afwachten hoe het verder gaat.” 

Korte lijnen met CAV Den Ham

Jan Ruiterkamp vertelt over de fijne samenwer-

king met CAV Den Ham: “We werken al sinds de 

oprichting samen met CAV Den Ham. Het bedrijf 

is dichtbij, maar ook de korte lijnen zijn voor ons 

belangrijk.” Harry vult aan: “Bij CAV Den Ham 

zijn we geen nummer en hebben we persoonlijk 

contact. We kunnen onze vertegenwoordiger 

Jim altijd bellen als het nodig is. Verder praten 

we met de kameraden wel eens over de prijzen 

van voer en daar is CAV Den Ham sterk in naar 

mijn mening.” 

Blik op de toekomst

Harry kijkt uit naar de komende jaren: “We 

zijn een gezond bedrijf en hebben nog 

versschillende wensen op ons lijstje staan 

voor de komende jaren, zoals verdere 

automatisering. Wie weet heeft één van 

onze zonen ook een passie voor boeren 

en staat er een opvolger klaar. Ons werk 

blijven doen met passie vind ik het aller-

belangrijkste. Als je geen passie voor 

boeren hebt, moet je er niet aan begin-

nen.”  



Activa (na voorstel resultaatverdeling)

VASTE ACTIVA 
ACTIVA  

31 december 2021
ACTIVA 

31 december 2020

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.149.200  1.215.052  

Machines en installaties      -             -

Vervoermiddelen 440.215    498.907

1.589.415 1.713.959

Financiële vaste activa 2.692.028 2.862.895

    

VLOTTENDE ACTIVA 

Voorraden

Handelsgoederen     752.000  619.575

Vorderingen

Debiteuren 2.092.810 1.866.003

Overige vorderingen en overlopende activa 84.922 76.877

2.177.732 1.942.880

Liquide middelen 2.712.477 3.061.408

Totaal activa 9.923.652 10.200.717

Balans per 31 december 2021 

Passiva (na voorstel resultaatverdeling)

Balans per 31 december 2021 

PASSIVA 
31 december 2021

PASSIVA 
31 december 2020

 Eigen vermogen 8.337.935 8.531.023

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen              - -

 Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen    - 177.015

 Crediteuren 892.151 927.196

 Belastingen en premies sociale verzekeringen 166.523 93.821

 Overige kortlopende schulden 289.091 323.477

 Overlopende passiva 237.952 148.185

1.585.717 1.669.694

 Totaal passiva 9.923.652 10.200.717
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Een leuk bericht gezien van CAV Den Ham op social media? Grote kans dat Rosanne Abbink 

deze heeft gemaakt. Ze is vorig jaar gestart op de afdeling marketing en communicatie van 

CAV Den Ham en vertelt graag hoe zij de organisatie in de spotlights zet.

Mooie verhalen delen

In een lastige en onzekere tijd voor boeren 

vindt CAV Den Ham het belangrijk om ook 

de positieve kant van het vak te laten zien. 

Rosanne vertelt: “Onze adviseurs komen 

regelmatig binnen op kantoor met mooie 

verhalen en leuke foto’s van klanten. Er 

gebeurt zoveel op deze bedrijven! Een 

innovatieve oplossing in de stal, een knap 

productieresultaat of een fijne samen-

werking. Als marketingmedewerker is 

het mijn taak om de verhalen van onze 

collega’s en onze klanten te delen met 

anderen, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief 

of op social media.”

Predicaat Hofleverancier

Het in ontvangst nemen van het Predicaat 

Hofleverancier was een van de eerste 

feestelijke verhalen die Rosanne mocht 

delen: “Ik viel gelijk met mijn neus in de 

boter. We hebben voor  het uitreiken 

van dit Predicaat een feestelijke leden-

vergadering georganiseerd. Sindsdien 

mogen we ons Hofleverancier noemen. 

Dit koninklijke logo wilden we natuurlijk 

overal terug laten komen: op het brief-

papier, de website, social media en de 

bulkauto’s. Een hele klus, maar zeker de 

moeite waard. Het was een geweldig 

eerste project om aan mee te werken.”  

Een beeld zegt meer dan duizend 

woorden

Naast het schrijven van teksten, houdt 

Rosanne zich ook bezig met de fotografie 

en vormgeving: “Deze taken en de samen-

werking met collega’s bij CAV Den Ham is 

een geweldige combinatie. Regelmatig 

ben ik onderweg om plaatjes te schieten. 

Deze beelden zie je bijvoorbeeld terug in 

dit jaarverslag.”

Trots op wie we zijnTrots op wie we zijn

Rosanne: “Het eerste jaar bij een nieuw 

bedrijf is vallen en opstaan. Vooral met 

dank aan en met behulp van de leuke 

collega’s heb ik mijn weg kunnen vinden. 

Een project waar we nu mee bezig zijn, 

is het opknappen van de vergaderzaal. 

We hebben hier een mooie wand laten 

tekenen met een tijdlijn van het 100-jarig 

bestaan. Heel bijzonder om dit ontwerp 

op de muur terug te zien.  CAV Den Ham 

is een organisatie met sterke normen en 

waarden. We hebben respect voor elkaar 

en werken op basis van goed vertrou-

wen. Daar mogen we trots op zijn en best 

wat vaker met elkaar en de buitenwereld 

delen!”  

Rosanne Abbink

Medewerker 
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 “ We mogen trots zijn op 
deze organisatie en dat 
best wat vaker met elkaar 
en de buitenwereld delen! ”



Winst- en verliesrekening Toelichting op de jaarrekening 

Waarderingsgrondslagen

De Coöperatie heeft de jaarrekening 

opgesteld volgens de wettelijke bepalin-

gen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk wetboek. 

De waardering van activa en passiva en de 

bepaling van het resultaat vinden plaats op 

basis van historische kosten. Tenzij bij de 

desbetreffende grondslag voor de speci-

fieke balanspost anders wordt vermeld, 

worden de activa en passiva gewaardeerd 

volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan 

het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Winsten worden slechts opgenomen voor 

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar,  worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarre-

kening bekend zijn geworden.

Consolidatie 

In de jaarrekening worden opgeno-

men de financiële gegevens van de 

Coöperatie en haar groepsmaatschap-

pijen per 31 december van het boekjaar. 

Groepsmaatschappijen zijn rechtsperso-

nen en vennootschappen waarin beslis-

sende zeggenschap wordt uitgeoefend. 

De te consolideren maatschappijen zijn 

echter van te verwaarlozen betekenis voor 

het vermogen, het resultaat, de solvabili-

teit dan wel de liquiditeit c.q. als besluit van 

de aandeelhouders om niet te consolide-

ren. Op grond hiervan is consolidatie in de 

jaarrekening achterwege gebleven.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaar-

deerd op verkrijgingsprijs, verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen en indien 

van toepassing met bijzondere waarde-

verminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economi-

sche levensduur en worden berekend 

op basis van een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs, rekening houdend met 

een eventuele residuwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 

afgeschreven.

Afgeschreven wordt op basis van de 

volgende afschrijvingspercentages van de 

aanschaffingswaarde: 

Gebouwen en terreinen: 0 tot 3,33

Vervoermiddelen en 

inventarissen:  10 tot 25

Kosten voor periodiek groot onderhoud 

worden ten laste gebracht van het resultaat 

op het moment dat deze zich voordoen.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin de groep invloed 

van betekenis uitoefent op het zakelij-

ke en financiële beleid worden tegen de 

vermogensmutatiemethode gewaardeerd. 

Overeenkomstig deze methode, worden 

de deelnemingen in de balans opgeno-

men tegen het aandeel van de groep in 

de nettovermogenswaarde vermeerderd 

met haar aandeel in de resultaten van de 

deelnemingen vanaf het moment van 

verwerving, bepaald volgens de grondsla-

gen zoals vermeld in deze jaarrekening. 

Deelnemingen in Hamvast bv en Vastgoed 

Den Ham bv zijn op deze manier gewaar-

deerd. De waardering van de deelnemin-

gen, waarin de Coöperatie geen invloed 

van betekenis uitoefent, geschiedt tegen 

verkrijgingprijs of lagere marktwaarde. 

De deelneming in Schothorst Feed 

Research wordt op deze manier gewaar-

deerd. De waardering van de leningen 

u/g en overige vorderingen geschiedt 

tegen nominale waarde onder aftrek 

van een voorziening voor het risico van 

oninbaarheid.

2021 2020

Omzet 26.576.379 27.872.002

Kortingen -121.828  -110.068

Netto omzet 26.454.551  27.761.934

Kosten grond en hulpstoffen  -23.367.800   -24.077.699

Bruto winst   3.086.751  3.684.235

Overige opbrengsten 58.559  37.882

Toegevoegde waarde 3.145.310 3.722.117

Personeelskosten 1.944.210 2.251.539

Afschrijvingen 221.169 -1.347.221

Overige bedrijfskosten 991.597 1.522.179

Bedrijfslasten -3.156.976  -2.426.497

Bedrijfsresultaat -11.666   1.295.620

  

Rentebaten 66.826 78.110  

Rentelasten -27.441 -17.620

Financiële baten en lasten 39.385        60.490

Resultaat voor belastingen 27.719  1.356.110

Belastingen 919  -539.238

Resultaat deelnemingen -221.726  -52.201

Ter beschikking  

van de algemene  

ledenvergadering  

-193.088 764.671
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Deelnemingen met een negatieve netto-

vermogenswaarde worden op nihil 

gewaardeerd. Wanneer de coöperatie 

geheel of ten dele instaat voor de schul-

den van de betreffende deelneming, 

wordt een voorziening gevormd, primair 

ten laste van de vorderingen op deze 

deelneming en voor het overige onder de 

voorziening ter grootte van het aandeel 

in de door de deelneming geleden verlie-

zen, dan wel voor de verwachte betalin-

gen door de coöperatie ten behoeve van 

deze deelnemingen. 

Voorraden 
De waardering van de grondstoffen 

geschiedt tegen gemiddelde inkoopprijs 

of lagere marktwaarde. De waardering 

van handelsvoorraden geschiedt tegen 

kostprijs of lagere marktwaarde. 

Vorderingen 
De waardering van de overige vorderin-

gen geschiedt tegen nominale waarde 

onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid. Op de post debiteuren is 

een bedrag in mindering gebracht als 

voorziening voor oninbare vorderingen. 

De post financieringsdebiteuren betreft 

het bedrag dat aan varkens/pluimvee en 

voer bij de leden/afnemers is gefinan-

cierd, onder aftrek van een voorziening 

voor vermoedelijke oninbaarheid.

Pensioenen 
De Coöperatie heeft haar pensioenver-

plichtingen ondergebracht bij Stichting 

Molenaarspensioenfonds, welke is 

gebaseerd op een middelloonregeling.

Het bestuur van het pensioenfonds stelt 

jaarlijkse de premie vast op basis van de 

dekkingsgraad en het verwachte rende-

ment. De beleidsdekkingsgraad van het 

pensioenfonds bedraagt op 31 december 

2021 111,8%

De Coöperatie is uitsluitend verplicht tot 

betaling van de vastgestelde premies. In 

geen geval is een verplichting tot bijstor-

ting of recht op teruggave/premiekorting.

Verder heeft de Coöperatie voor een 

aantal medewerkers een individuele 

excedent pensioenregeling bij AEGON 

DB afgesloten met nagenoeg dezelf-

de kenmerken als die van het Molenaars 

Pensioenfonds.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden 

opgenomen tegen nominale waarde van 

de voor de afwikkeling van de voorzie-

ning naar verwachting noodzakelijke 

uitgaven. 

Grondslagen voor 
resultaatbepaling

Resultaat 
Als resultaat is verantwoord de opbrengst 

van de in het boekjaar gerealiseerde 

transacties verminderd met de gemaak-

te kosten op historische basis, rekening 

houdende met de nodig geachte mutaties 

in de voorzieningen en de over het resul-

taat verschuldigde belasting. 

Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan 

de opbrengst van de in het verslag-

jaar geleverde goederen en verleen-

de diensten onder aftrek van kortingen 

en de over de omzet geheven belastin-

gen. Opbrengsten voortvloeiend uit de 

verkoop van goederen worden verant-

woord op het moment dat alle belang-

rijke rechten op economische voorde-

len alsmede alle belangrijke risico’s zijn 

overgegaan op de koper. De kostprijs 

van deze goederen wordt aan dezelfde 

periode toegerekend. De verantwoor-

de netto-omzet betreft de omzet aan 

leden en derden verminderd met toege-

kende bulk-, regelmatigheids-, bestel-, 

betalingskorting. 

Belastingen
Bij de bepaling van de verschuldigde 

belastingen wordt rekening gehouden 

met de voorgestelde bestemming van 

het resultaat en de geldende fiscale facili-

teiten. Op 31 december 2021 beschikt 

de onderneming over voorwaarts te 

compenseren fiscale verliezen ten bedra-

ge van  2.653.382 euro. Tevens heeft de 

Coöperatie verschillen in de commerciële 

en fiscale waardering van vaste activa. 

In de jaarrekening zijn aan de verschillen 

in commerciële en fiscale waardering van 

vaste activa een waarde toegekend. 

Toelichting op de jaarrekening  Toelichting op balans

MATERIËLE VASTE ACTIVA Bedrijfs - 

gebouwen en 

-terreinen

Vervoer- 

middelen en  

inventaris

Totaal

Stand per 1 januari 2021

Aanschafwaarde 2.319.571 2.033.421 4.352.992

Afschrijvingen -1.104.519 -1.534.514 -2.639.033

Boekwaarde per 1 januari 2021 1.215.052 498.907   1.713.959

Mutaties boekjaar

Investeringen 24.636 84.330 108.966 

Afschrijvingen -79.580 -152.131 -231.711

Desinvesteringen aanschafwaarde -10.908 -48.151 -59.059

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen - 57.260 57.260

-65.852 -58.692   -124.544 

Stand per 31 december 2021

Aanschafwaarde 2.149.326 1.323.222 3.472.548

Afschrijvingen -1.000.126  -883.007 -1.883.133

Boekwaarde per 31 december 2021 1.149.200 440.215 1.589.415

Afschrijvingspercentages  

0% - 25%
0%-3,3% 10%-25%
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KengetallenDEELNEMINGEN  Stand 1/1  Investering  Resultaat/ 

 verstrekking 

 Waarde- 

 verandering 

 Stand 31/12 

Hamvast bv Den Ham   681 - -268 -    413

Schothorst Feed Research 9.577 - - - 9.577

Vastgoed Den Ham bv 2.072.935 - -221.457 - 1.851.477

 2.083.193  - -221.725 - 1.861.468

3736

EIGEN VERMOGEN  31-12-2021  31-12-2020

Reserve

Saldo begin boekjaar 8.531.023 6.891.352

Waardeverandering deelneming - 875.000

Winstverdeling boekjaar -193.088 764.671

Saldo einde boekjaar 8.337.935 8.531.023

PERSONEELSKOSTEN  31-12-2021  31-12-2020

Lonen en salarissen 1.520.426 1.676.864

Sociale lasten 223.459 250.461

Pensioenlasten 200.325 324.214

1.944.210 2.251.539

OMVANG PERSONEEL  31-12-2021  31-12-2020

Fulltimers 11 13

Parttimers 21 17

Oproepkrachten 9 7

41 37

SOLVABILITEIT Jaar EV TV Solvabiliteitsratio

EV/TV*100% 2021 8.337.935 9.923.652 84%

EV/TV*100% 2020 8.531.023 10.200.717 83,6%

EV/TV*100% 2019 6.891.352 9.121.594 75,5%
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Ons oordeel
Bijgesloten jaarverslag 2021 van Coöpe-

ratieve Aankoopvereniging “Den Ham” 

U.A. te Den Ham, voor het jaar geëindigd 

op 31 december 2021 met bijbehorende 

toelichtingen, is ontleend aan de gecon-

troleerde jaarrekening van Coöperatieve 

Aankoopvereniging “Den Ham” U.A. 

Naar ons oordeel is het Jaarverslag in 

alle van materieel belang zijnde aspec-

ten consistent met de gecontroleer-

de jaarrekening van Coöperatieve 

Aankoopvereniging “Den Ham” U.A per 

31 december 2021 en in overeenstem-

ming met de grondslagen zoals beschre-

ven in de toelichting op het Jaarverslag.

Het jaarverslag bestaat uit:

1.  De balans per 31 december 2021 

ontleend uit de gecontroleerde 

jaarrekening

2.  De Winst- en Verliesrekening per  

31 december 2021 ontleend uit  

de gecontroleerde jaarrekening

Jaarverslag
Het Jaarverslag bevat niet alle toelich-

tingen die zijn vereist op basis van 

het in Nederland geldende Burgerlijk 

Wetboek 2 Titel 9. Het kennisnemen 

van het Jaarverslag en onze verkla-

ring daarbij kan niet in de plaats treden 

van het kennisnemen van de gecontro-

leerde jaarrekening van Coöperatieve 

Aankoopvereniging “Den Ham” U.A. en 

onze controleverklaring daarbij.

Het Jaarverslag en de gecontroleerde 

jaarrekening bevatten geen weergave 

van gebeurtenissen die hebben plaats-

gevonden sinds de datum van onze 

controleverklaring van 13 mei 2021.

De gecontroleerde jaarrekening 
en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel 

verstrekt bij de gecontroleerde jaar- 

rekening 2021 van Coöperatieve 

Aankoopvereniging “Den Ham” U.A. in 

onze controle verklaring van 13 mei 2021.

Verantwoordelijkheden van het 
bestuur en de raad van commis-
sarissen voor het Jaarverslag
Het bestuur is verantwoordelijk voor 

het opstellen van het Jaarverslag in 

overeenstemming met de gecontroleer-

de jaarrekening en in overeenstemming 

met grondslagen zoals beschreven in de 

toelichting op het Jaarverslag.

De raad van commissarissen is verant-

woordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven 

van een oordeel of het Jaarverslag in 

alle van materieel belang zijnde aspec-

ten consistent is met de gecontro-

leerde jaarrekening op basis van onze 

werkzaamheden, uitgevoerd in overeen-

stemming met Nederlands Recht waar on-

der de Nederlandse Standaard 810 

“Opdrachten om te rapporteren over 

samengevatte financiële overzichten”.

Vriezenveen, 20 mei 2022

de Jong & Laan Accountants bv

drs. H.W. Slot RA

Controleverklaring 

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
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Ontwikkelingen productie

Efficiëntie

Zo kwam al snel naar voren dat de ontwik-

keling van een klein componenten dosering  

zeer wenselijk zou zijn. Dit bespaart veel 

handwerk voor de operators en zorgt voor 

minder logistieke handelingen. De concen-

tratie zal hoger zijn, waardoor veel minder 

transportbewegingen nodig zijn en dus de 

foodprint ook kleiner wordt. Tevens is de 

dosering  nauwkeuriger en uitermate goed 

traceerbaar. Op het moment van schrijven 

ligt de vergunningaanvraag bij de autoritei-

ten. Bij goedkeuring zal het project in gang 

worden gezet.

Nieuw besturingssysteem

Het besturingssysteem in de fabriek stond 

het afgelopen jaar op een kantelpunt. Het 

huidige systeem, waaronder de hardwa-

re, is sterk verouderd en vraagt om een 

update. Na een grondige inventarisatie is er 

besloten over te stappen op een compleet 

nieuw fabrieksbesturingssysteem inclu-

sief hardware. Hierbij is gekozen voor het 

bedrijf Oostec industriële automatisering 

uit Hengelo. Het doel is om het systeem te 

optimaliseren volgens de moderne technie-

ken zodat de fabriek weer jaren vooruit kan. 

De ontwikkelingen in de fabriek hebben het afgelopen jaar 

niet stilgestaan! Nadat eind 2020 de samenwerking tussen 

CAV Den Ham en E.J. Bos is gestart, hebben de collega’s 

intensief overlegd en zijn een aantal knelpunten besproken. 

Met de input zijn verbetervoorstellen gemaakt om de 

efficiëntie van de productie te verbeteren.

Ook kan hiermee een hogere capaciteit 

behaald worden. Vanaf half mei 2022 starten 

we met de aanpak van het eerste deel van het 

systeem. Vanaf half september gaan we aan 

de slag met het tweede deel van het systeem. 

Tot die tijd draaien er twee systemen naast 

elkaar. Verder pakken we in 2022 ook de 

nodige mechanische aanpassingen aan.

Energie en isolatie 

Ook op het gebied van energie is geïnves-

teerd. Alle stoomleidingen zijn vorig jaar waar 

nodig voorzien van isolatie van Thermatras. 

Dit heeft afgelopen jaar al geresulteerd in 

een substantieel lager gasverbruik. Op dit 

moment wordt de mogelijkheid voor het 

plaatsen van zonnecollectoren onderzocht, 

dit om de kosten voor energie te kunnen 

verlagen. 

Al met al zijn er al veel stappen voorwaarts 

gezet met hulp van het enthousiaste team 

van operators!  

Fabriek 
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