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Korte Historie
• Een objectief stamboek is essentieel voor gezonde fokkerij
– Data en commercie gescheiden!

• NRS en Holland genetics waren gescheiden organisaties.
• Rampoplossing 10 jaar geleden: fusie Holland Genetics en NRS

• NVO werd aangewezen voor onafhankelijke sturing
– Samenstelling NVO: 3 zetels CR Delta, 3 zetels overige partijen + 1
onafhankelijk voorzitter
– Bleek al die tijd dus onmogelijk door scheve machtsverhoudingen
• want wie betaald…. Bepaald

Korte Historie
• Wat is nu eigenlijk van belang bij het tot stand komen van
goede fokwaarden?
–
–
–
–
–
–

Transparantie
Onafhankelijkheid
Betrouwbaarheid
Eerlijk speelveld voor alle spelers
Breed draagvlak
Internationaal

– VOOR VEEHOUDERS

Korte Historie
• Oktober 2009:
– Aanstellen nieuw NVO bestuur – Hooijer / Geertsema
– Aftreden zittend bestuur
– Intentie tot oprichting van GES

• December 2009:
– Gesprekken met CRV in het kader van afschaffing kenmerk robuustheid
– Gesprekken met PVV i.v.m. oprichting GES ten koste van NVO

• Eind 2009: GES opgericht en NVO buitenspel gezet
– door groepje spermaleveranciers o.l.v. CRV
– om weg vrij te maken voor Genomics Fokwaarden publikatie

Eerdere bijeenkomsten
• Geen verantwoorde fokwaarden publicatie mogelijk
• Jarenlange juridische strijd onverstandig
• Voorlopig richten op Waakhondfunctie
– Rekening ermee houden dat GES kan omvallen

• Lopende zaken afhandelen
• Statuten aanpassingen doorvoeren
– Lage toetredingsdrempel
– Lage kosten
– Eerlijke verhoudingen tussen belanghebbenden

• Concept voorbereiden om nieuwe leden te werven
• Extra aanvulling door Ben van Winden en Joop Olieman ter
ondersteuning van Geertsema / Hooijer

Wat is er gebeurd in de afgelopen
maanden?
• Alle contracten m.u.v. ICAR opgezegd
– Werkgevers / werknemers CAO’s, CGN,
• Overeenstemming met CRV / AEU over ontbinding
contract – kwijtschelding openstaande facturen
• Hoorzitting NVO – GES
• Persberichten over vraagtekens rondom genomics
uitgebracht
• Statuten aanpassingen verricht

Statuten
• Geen dominantie door enige willekeurige marktpartij
• Toegankelijk voor eenieder werkzaam in de
rundveefokkerij
• Ieder lid 1 stem > vertegenwoordiging per richting in
een dagelijks bestuur
– DB draagt zorg voor operationele activiteiten waarbij alle
richtingen meekijken = breed en betrouwbaar

• Jaarlijkse bijdrage wordt beperkt tot een minimum
Werkbare, flexibele statuten welke in verschillende
hoedanigheden kunnen worden toegepast!

DOEL nieuwe NVO
• Een stabiele vertegenwoordiging van sectorbelangen te
krijgen bij de veeverbetering
– middels een opbouwend kritische houding
– om als brancheorganisatie het aanspreekpunt van overheid en andere
instanties te zijn
– binnen een termijn van 3 jaren te bereiken en anders heroverwegen

Hoe stabiel is het GES?
•
•
•
•

Er zijn nog steeds zeer scheve machtsverhoudingen
Deelnemers zijn elkaars concurrenten…of sommigen niet?
Contributies zijn naar marktaandeel en aanzienlijk
Voor allen zijn Fokwaarden een belangrijk marketinginstrument
– en essentieel voor een goed bedrijfsresultaat

• Deelname importeurs was belangrijk voor licentie van PVV
– maar omrekening buitenlandse fokwaarden blijft een probleem

• Genomics is bron voor nog meer controverse
– verschillende investeringsbelangen
– sommigen lopen vooruit in vermarkten
– wiens reputatie wordt beschadigd door de volgende missers

• Steeds luidere roep om duurzame, zelf-redzame koe
– wie speelt het beste daarop in en via welke fokwaarde?

CRV wereldspeler?
• Dit is het streven en dat is op zich prima voor Nederland,
maar……………….
• Beschermde Nederlandse markt brengt hogere marges op
• Daarmee kan de expansie gefinancieerd worden
• Aandeel Nederlandse markt binnen bedrijf zal steeds kleiner
worden
• Afwijkend business model voor Nl (met stamboek in huis) wordt
later een blok aan het been

Rol NVO
• Voorlopig optreden als Waakhond
– daarmee het belang vertegenwoordigen van anderen in de sector

• Door
–
–
–
–
–

verzamelen feiten
onderzoeken van oorzaken
ondervragen van experts
publiceren van resultaten met constructieve toonzetting
informeren en beïnvloeden autoriteiten, belanghebbenden en GES

• Klaar zijn voor definitieve stabiele oplossing
– door lering te trekken uit vroegere NVO problematiek en GES aanpak

Aannames voor nieuwe NVO
• Oude verplichtingen zijn afgewikkeld / beëindigd
– waaronder CAO onderhandelingen voor de sector

• Onderzoekingen worden onbetaald uitgevoerd
– door experts uit eigen gelederen

• Regelmatig informatie uitwisselen onder leden is erg belangrijk
– via Email en Website zonder kosten

• Twee vergaderingen per jaar voor alle deelnemers
• Lage deelname kosten
– In het eerste jaar wordt een bijdrage van 225 Euro per lid gerekend.
– Afhankelijk van werkzaamheden / gemaakte kosten uit het eerste jaar
kan dit eventueel worden aangepast, maar alleen via beslissing
ledenvergadering.

Deelname
• Voor allen in de Nederlandse veeverbetering die zich nu niet
vertegenwoordigd voelen
–
–
–
–
–
–
–

KI organisaties
Stamboeken
Melkcontrole organisaties
Inseminatieclubs
Veehouders
Fokkerijadviseurs
Overigen

Thema’s
• Daar waar sectorbelangen het meest in geding zijn.
Bijvoorbeeld:
–
–
–
–
–

Oneerlijke handelspraktijken (data misbruik)
Fokwaarden omrekening
Onafhankelijkheid inspecteurs
Risico’s genomics
Internationale prijsvergelijking

Communicatie
• Effectief, modern en tegen lage kosten
• Kern: goed gedocumenteerde website
• Leden die deelnemen in webforums
– met verwijzing naar de website

• Persberichten
• Emails

Afleverpunten
• Per deelnemersvergadering
– Verantwoording van uitgevoerde activiteiten
– Doornemen en aanpassen van tactisch plan
– taakverdeling

• Eindpunt
– Nieuwe rol invullen van NVO als onderdeel van de nagestreefde stabiele
oplossing
– NVO heeft geen toegevoegde waarde meer

Aanmeldingstermijn
• We streven naar een brede vertegenwoordiging vanuit alle
geledingen van de veeverbetering

• Laat ons voor 1 februari weten of u meedoet. Email:
j.hooijer@ki-samen.nl of via een brief t.a.v. Jos Hooijer
– Vanaf moment dat website online is: info@nvo.nl

• Op basis van deze informatie kunnen we dit verder
formaliseren waarna de plannen definitief gemaakt kunnen
worden

Vragen / opmerkingen

