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Bedrijfsprofiel

Introductie
Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. is een 
middelgrote producent van diervoeders voor 
landbouwhuisdieren. De naam ABZ De Samen-
werking is een krachtige merknaam, met een 
duidelijke verwijzing naar onze geschiedenis van 
meer dan 100 jaar coöperatief samenwerken.

Wij zijn toonaangevend op het gebied van dier-
voeding voor landbouwhuisdieren. Met onze pro-
ducten en diensten dragen wij bij aan excellente 
prestaties op de bedrijven van onze leden en 
afnemers.

De aansturing van de organisatie vindt plaats 
vanuit kantoren in Nijkerk, Eindhoven, Haas- 
trecht en Stroobos. Naast de fabrieken op deze 
vestigingen, is er een productielocatie in Markelo 
en hebben wij een gespecialiseerde fabriek voor 
proefvoeders en voeders voor jonge dieren in 
Leusden.

Ons werkgebied betreft geheel Nederland. Daar-
naast zetten wij op beperkte schaal voeders af in 
de grensstreek met België en Duitsland.

Missie
Wij willen de nummer één partner zijn voor 
Nederlandse veehouders op het gebied van dier-
voeding. Wij willen exact leveren wat zij nodig 
hebben: de meest geschikte voeders en advies, 
tegen een zo laag mogelijke kostprijs, resulte-
rend in een maximaal rendement voor hun 
bedrijf.

Om onze missie uit te dragen, positioneren wij 
ons met de pay-off:

Het beste dichtbij

Visie
Wij voeren een consistent beleid om onze missie 
en ambities te realiseren. Onze focus is gericht 
op de kernactiviteiten: 
- het inkopen van grondstoffen; 
-  het ontwikkelen, produceren en verkopen van 

diervoeders voor landbouwhuisdieren;
-  het hoogwaardig adviseren van de veehouder 

op voer gerelateerde gebieden.

Wij hanteren korte lijnen en zijn sterk betrokken 
bij onze leden/afnemers en ketenpartners. Onze 
vakbekwame en gepassioneerde medewerkers 
werken aan continue verbeteringen op ons vak-
gebied en de vertaling daarvan in concrete resul-
taten op het boerenerf. Samen met de veehou-
ders streven wij, met oog voor een verande-
rende omgeving, naar een sterke veehouderij- 
sector.

Kernwaarden
Binnen de onderneming staan de onderstaande 
waarden centraal.

Klantgericht
Wij willen onze veehouders ontzorgen op het 
gebied van diervoeding. Door persoonlijk contact 
en een oprechte interesse in wat zich op het erf 
en in de omgeving van onze ondernemers 
afspeelt; door aanwezig te zijn in de regio; door 
het leveren van maatwerk in voeders en advies.

Integer
Wij zijn partner op het boerenerf. Wij zijn sterk 
betrokken bij de bedrijfsvoering van onze vee-
houders. Zaken doen wij open en transparant. 
Wij hanteren een transparante prijsstructuur en 
betrekken onze leden bij de gang van zaken bij 
de coöperatie.

Gedreven
Dagelijks opereren wij in het belang van onze 
veehouders. Hun gedrevenheid inspireert ons. 
Samen met hen gaan wij voor het behalen van 
excellente resultaten op het boerenerf. Passie, 
focus en slagvaardigheid geven ons een voor-
sprong in de markt.
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Strategie
De strategie waarmee wij invulling geven aan 
onze visie en waarmee wij onze missie willen 
verwezenlijken bestaat uit een viertal pijlers: 
kostprijs, kennis, kwaliteit en groei.

Een lage kostprijs is van belang om onze leden/
afnemers een scherpe voerprijs te kunnen bie-
den. Hun rendement is wat ons drijft en – in 
bredere zin – een krachtige, toekomstbestendige 
veehouderijsector. Bewust kiezen wij voor een 
platte, slagvaardige organisatie met korte lijnen. 
Onze voeders worden geproduceerd in efficiënte 
fabrieken in de vijf regio’s in Nederland met de 
hoogste concentratie dieren. Een groot deel van 
de grondstoffen wordt over water aangevoerd. 
De expeditie wordt in eigen beheer uitgevoerd 
met behulp van een modern wagenpark.

Wij vertalen kennis in gedegen advies om zo het 
(coöperatief) rendement te vergroten. Hierbij is 
de feedback van onze klanten van groot belang. 
Met een team van specialisten per sector bedie-
nen wij de sectoren waarin wij actief zijn: pluim-
vee-, varkens-, rundvee-, schapen- en geiten-
houderij. Elk team wordt ondersteund door eigen 
nutritionisten, waardoor er korte lijnen zijn met 
nutritie, productie, inkoop en kwaliteit. De 
fabriek in Leusden, waar proefvoeders en specia-
liteiten voor jonge dieren worden geproduceerd, 
maakt het ons mogelijk onderzoek en ontwikke-
ling in eigen beheer te realiseren.

De coöperatie fungeert als verlengstuk van de 
ondernemingen van haar leden/afnemers. De 
kwaliteit van onze organisatie, producten en 
diensten is daarom van groot belang. Wij weten 
met onze voeders topprestaties te behalen door 
de keuze van grondstoffen, de opbouw van 
receptuur en de aandacht voor gezonde dieren. 
Dankzij de efficiënte en effectieve inrichting van 
onze organisatie kunnen wij onze voeders tegen 
de laagst mogelijke kostprijs afzetten.

Wij zijn ons bewust van de veranderende omge-
ving, de consolidatie in de veehouderij en dier-
voederindustrie en de kansen en mogelijkheden 
die dit met zich meebrengt. Wij willen door-
groeien op een gezonde manier. Niet om de 
grootste te zijn, maar om de beste te blijven. 
Door te groeien kunnen wij kosten blijven 
beheersen en verder professionaliseren. Wij wil-
len actief zijn en blijven in alle dier- en deelsec-
toren. Hiermee geven wij invulling aan onze coö-
peratieve basis en spreiden wij risico’s. Door in 
verschillende regio’s actief en aanwezig te zijn, 
blijven wij betrokken en dichtbij onze leden/
afnemers.
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Verslag van de Raad van 
Commissarissen
Voorwoord 

Beste leden,
Graag hadden wij hier geschreven dat we een 
jaar afsluiten waarin alles weer een beetje op 
zijn plaats is gevallen en agrarische onder- 
nemers door een consistenter overheidsbeleid 
weer aan ondernemen kunnen gaan denken. 
Helaas is dat nog altijd niet het geval en het  
totale beeld nogal rommelig. Zo is nog steeds 
onduidelijk hoe aan het voornemen van de over-
heid van stikstofreductie invulling gaat worden 
gegeven en wordt steeds duidelijker dat land-
bouw en huizen- en wegenbouw als een soort 
communicerende vaten worden gezien. 

Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden. 
Zo lijkt de coronapandemie teruggezakt te zijn 
naar een niveau waarop we er als samenleving 
mee kunnen leren omgaan. Het is fijn dat we el-
kaar weer ‘in het echt’ kunnen ontmoeten.

Uw diervoedercoöperatie kan terugkijken op een 
goed jaar. Wij zijn er trots op u dit te kunnen 
melden, want het is geenszins vanzelfsprekend. 
Elk jaar staat de teller weer op nul en er waren 
ook bedrijfsmatig de nodige uitdagingen. Zo 
woedt er in Oost-Europa een verschrikkelijke 
oorlog met verstrekkende consequenties. Uiter-
aard moeten onze eerste gedachten daarbij uit-
gaan naar de mensen die dag in dag uit onder 
zware omstandigheden proberen te overleven. 
Een meer praktisch gevolg zijn de onderbroken 
stromen diervoedergrondstoffen, alsmede 
kunstmest, die hun weg naar de hele wereld 
vinden. Nu begrijpen we waarom ons indertijd 
op school werd geleerd dat Oekraïne en Rusland 
als de graanschuren van de wereld moeten wor-
den beschouwd. Alhoewel West-Europa geen fy-
sieke tekorten heeft gekend, hadden de conse-
quenties voor de prijsvorming een grote impact 
op de kostprijs van diervoeders op zowel het ni-
veau van de veehouder, als op dat van hun dier-
voedercoöperatie.

Met trots laten wij u weten dat de integratie van 
ABZ Diervoeding en De Samenwerking tot wer-
kelijk één coöperatie goed verloopt. De wil van 
de medewerkers om samen te werken en hun 
bedrijf verder te laten ontwikkelen om het zo 
goed mogelijk toekomstbestendig te maken is 

indrukwekkend. Wij hebben hiervoor groot res-
pect. Binnen de Raad van Commissarissen zijn 
de beide coöperaties inmiddels goed geïnte-
greerd. Er staat een Raad die over het gehele 
bedrijf heen de bestuurder en zijn management-
team bijstaat om de beste beslissingen voor on-
ze 2.600 leden te nemen.

Daarnaast wordt hard gewerkt om het bedrijf 
Bosgoed, waarmee we tegelijk met De Samen-
werking samen gingen, verder in de coöperatie 
te integreren. We zijn hierbij veel dank ver-
schuldigd aan de voormalige eigenaar, dhr. Rick 
Bosgoed. Zijn inspanningen zijn het afgelopen 
jaar van groot belang geweest.

Wij willen onze coöperatie sterk de toekomst in 
laten gaan, ook financieel.

De kwaliteit en het succes van een bedrijf be-
staan bij de gratie van de mensen die er werken 
of op een andere wijze bij betrokken zijn. 

Dat zijn onze medewerkers die er dag in dag uit 
voor gáán. We hebben onlangs op de Nieuw-
jaarsreceptie kunnen zien hoe enthousiast ook 
zij voor hun coöperatie zijn. Wist u dat verschil-
lende van hen er al veertig jaar of meer werken 
en dat soms al meerdere generaties?

Dat zijn ook onze leden die de coöperatie iedere 
keer weer maken tot wat zij is: een organisatie 
waarbinnen je gezamenlijk succesvol onder-
neemt. Niets is vanzelfsprekend. Wij willen u 
danken voor uw steun en trouw!

Met vriendelijke groet,
namens de Raad van Commissarissen,
Rens van Dobbenburgh, voorzitter
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Corporate Governance
Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. is een 
coöperatie van leden-ondernemers. Voor de be-
stuurlijke inrichting is gekozen voor het Raad 
van Commissarissenmodel.

De leden van de coöperatie houden toezicht op 
het bestuur en de algemene gang van zaken 
binnen de coöperatie door middel van een Raad 
van Commissarissen. Tevens functioneert de 
Raad van Commissarissen als een adviesorgaan 
voor de directie. De Raad van Commissarissen 
bestaat uit 10 leden. Dit aantal zal door middel 
van het rooster van aftreden teruggebracht wor-
den tot zeven leden. Negen commissarissen zijn 
lid en afnemer van de coöperatie, daarnaast is 
er één externe commissaris. De commissarissen 
worden door de Ledenraad gekozen. De Leden-
raad is het hoogste orgaan van de coöperatie.

Binnen de Raad van Commissarissen zijn een 
auditcommissie, een remuneratiecommissie en 
een selectie- en benoemingscommissie inge-
steld. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt het 
college, buiten aanwezigheid van het bestuur, 
het functioneren van de Raad van Commissaris-
sen, het bestuur en dat van de individuele com-
missarissen.

De algemeen directeur wordt benoemd door de 
Raad van Commissarissen en vormt het bestuur 
van de coöperatie.

Op onze website zijn de statuten, het commis-
sarissenreglement, de profielschets voor de 
Raad van Commissarissen, het ledenraadsregle-
ment en de profielschets voor de ledenraadsle-
den beschikbaar.

De corporate governance structuur is ingericht 
zoals vastgelegd in de NCR-Code voor coöpera-
tief ondernemerschap, voor zover de bepalingen 
daarin als relevant voor de coöperatie worden 
beschouwd en een meerwaarde voor de coöpe-
ratie als geheel geven. Het bestuur en de Raad 
van Commissarissen zijn hier gezamenlijk ver-
antwoordelijk voor.

Raad van Commissarissen
In 2022 kwamen de Raad van Commissarissen 
en directie elf keer bijeen. De vergaderingen 
zijn een aantal keren online georganiseerd. De 
vergaderingen van de Raad van Commissarissen 
verliepen constructief. In de vergaderingen wer-
den het beleidsplan, de jaarlijkse begroting en 
investeringsvoorstellen bekrachtigd. Daarnaast 
zijn de financiële rapportage, de strategie en de 

voornaamste risico’s verbonden aan de onder-
neming besproken.

De auditcommissie kwam in het verslagjaar drie 
keer (deels online) bijeen. Twee van deze verga-
deringen zijn bijgewoond door de accountant. 
De belangrijkste onderwerpen waren de financi-
ele resultaten van de coöperatie, de benoeming 
van de accountant voor controle van de jaarre-
kening, het debiteurenbeleid en de risicobeheer-
sing binnen de coöperatie.

De remuneratiecommissie kwam één keer bijeen. 
Belangrijkste onderwerp was het functioneren en 
de bezoldiging van de bestuurder.

De selectie- en benoemingscommissie kwam 
twee keer (deels online) bijeen. Belangrijkste 
onderwerp was de verkiezing binnen de Raad 
van Commissarissen conform het geldende 
rooster van aftreden. Hierbij zijn de uitgangs-
punten zoals vastgelegd in de profielschets voor 
de Raad van Commissarissen gehanteerd als lei-
draad.

De heren E.W.G. (Erik) van Valkengoed uit Leus-
den en J.C.P. (Jan) Vermeer uit Moergestel wa-
ren aftredend en niet herbenoembaar. De Le-
denraad heeft door middel van schriftelijke 
stemming in de ontstane vacature benoemd de 
heer J. (Jaco) Geurts uit Scherpenzeel.

Ledenraad
De Ledenraad van coöperatie ABZ De Samen-
werking U.A. bestaat uit 22 personen. Zij zijn 
allen gekozen door en uit de leden van de coö-
peratie.

De Ledenraad heeft in het verslagjaar vijf keer 
(deels online) vergaderd. De vergaderingen von-
den plaats in januari, maart, juni, oktober en de-
cember. De vergaderingen werden voorgezeten 
door de voorzitter van de Raad van Commissaris-
sen en verliepen constructief en in goede sfeer. In 
de Ledenraadsvergaderingen zijn de afzetontwik-
keling, het financiële resultaat en de algemene 
gang van zaken binnen de coöperatie besproken.

De vergadering die in maart werd gehouden is 
de zogenaamde jaarvergadering zoals in de sta-
tuten is vastgelegd. Deze jaarvergadering werd 
voorafgegaan door vijf regionale ledenbijeen-
komsten. In de jaarvergadering van de Leden-
raad werd een toelichting gegeven op de jaarre-
kening over het boekjaar 2021. De jaarrekening 
en resultaatbestemming werden vastgesteld. De 
Ledenraad verleende volgens preadvies van de 
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Raad van Commissarissen decharge aan het be-
stuur over het gevoerde beleid en aan de Raad 
van Commissarissen voor het gehouden toe-
zicht. In deze jaarvergadering vond de (her)be-
noeming van de commissarissen plaats.

Aftredend en herkiesbaar waren mevr. Y (Yvon-
ne) Verhoeven-Piek uit Lelystad en mevr. A.M. 
(Antoinette) van Kats-van Lent uit Lopik. Beide 
Ledenraadsleden werken door de leden met rui-
me meerderheid herkozen. Aftredend en niet 
herkiesbaar waren mevr. J. (Joke) van Egte-
ren-van Coeverden uit Diepenheim, dhr. S. 
(Sjoerd) Haarlink uit Beltrum, dhr. J. (Jan) de 
Koning uit Lunteren en dhr. B. (Ben) Vlemminx 
uit Oirschot. Als kandidaat werden gesteld: me-
vr. M. (Maike) van den Borne uit Hooge Mierde, 
dhr. D. (Dirk) van de Bunt uit Nijkerk, dhr. J. 
(John) Mocking uit Woubrugge, dhr. T. (Thomas) 
van Rossum uit Woubrugge en dhr. A. (Arnold) 
Vlastuin uit Lunteren. De kandidaten werden 
door de leden met ruime meerderheid gekozen. 
Alle leden kregen de mogelijkheid om via onze 
website deel te nemen aan de verkiezingen.

Ledenbijeenkomsten
Op 14, 15, 16, 17 en 18 maart 2022 werden de 
jaarlijkse ledenbijeenkomsten in Markelo, Oir-
schot, Drachten, Nijkerk en Haastrecht gehou-
den. De vergaderingen werden bijgewoond door 
ongeveer 235 leden. Een toelichting werd gege-
ven op de jaarrekening en het voorstel voor re-
sultaatbestemming over het boekjaar 2021. De 
leden werden geïnformeerd over de voorgestel-
de benoeming binnen de Raad van Commissa-
rissen. Tevens werden de leden geïnformeerd 
over de aanstaande verkiezingen binnen de Le-
denraad. Na de pauze was er in het ‘Coöperatie 
Café’ ruim mogelijkheid voor ontmoeting en het 
uitwisselen van ideeën en ervaringen.

Jongerenraad
De Jongerenraad van coöperatie ABZ De Samen-
werking U.A. bestaat uit 12 personen tussen de 
18 en 35 jaar. De leden van de Jongerenraad zijn 
allen betrokken bij een bedrijf van een lid-afne-
mer van ABZ De Samenwerking. De Jongeren-
raad wordt begeleid door een afgevaardigde 
vanuit de Raad van Commissarissen en een per-
soneelslid vanuit de buitendienst. Het doel van 
de Jongerenraad is om jongeren te betrekken bij 
de coöperatie door middel van verschillende acti-
viteiten. Daarnaast vormen ze een klankbord-
groep richting de Raad van Commissarissen en 
de Ledenraad door mee te denken en een me-
ning te vormen over ontwikkelingen, strategie en 
visie van de coöperatie. 

De Jongerenraad heeft in het verslagjaar 12 
keer vergaderd. De vergaderingen vonden 
maandelijks plaats. In de Jongerenraadsverga-
deringen zijn de ontwikkelingen van de coöpera-
tie besproken, de invulling van de Jongerenraad 
in de nieuwe coöperatie, de te organiseren acti-
viteiten en werd er een specifiek thema behan-
deld waarvoor mogelijk ook sprekers werden 
uitgenodigd. 
In februari is de Jongerenraad in Nijkerk op be-
zoek geweest ter kennismaking met deze lo- 
catie. In maart is een afvaardiging aanwezig ge-
weest bij de jongerensessie van de NCR in 
Nieuwegein. Tijdens deze sessie werd besproken 
hoe je het netwerk van jongeren kunt betrekken 
bij de coöperatie. Hiernaast is er een werkgroep 
aan de slag gegaan om de Jongerendag te orga-
niseren. Samen met een aantal medewerkers is 
er in september een spectaculaire dag in de 
Kartfabrique (Utrecht) georganiseerd, met als 
sprekers Roy Meijer (NAJK), Tim Coronel (auto-
coureur) en Esther de Snoo (Nieuwe Oogst). 
Ruim 170 jongeren vanuit het hele land hebben 
deze dag bezocht. Ten slotte heeft een afvaardi-
ging van de Jongerenraad in december deelge-
nomen aan een rondetafelgesprek met Lukas Vi-
sek, kabinetslid van Eurocommissaris Frans 
Timmermans. Hier werd met jongerenraden van 
verschillende coöperaties gesproken over de Eu-
ropese Green Deal. 

In het jaar 2022 zijn Lydia Hoogendoorn-Kemp 
en Thomas van Rossum afgetreden uit de Jon-
gerenraad, waarbij Thomas zich verder gaat in-
zetten in de Ledenraad. Wij willen jullie erg be-
danken voor jullie inzet en betrokkenheid! 
Hiernaast is Joëlle Benschop afgetreden als Jon-
gerenraadslid, maar zal de taak van Jeroen van 
der Ven overnemen als begeleiding vanuit de 
coöperatie. Vanuit de huidige samenstelling, be-
staande uit Arjan Mulder (Vlist), Lennart Baas 
(Oudewater), Tom Vendrig (Montfoort), Joep 
Benschop (Haastrecht), Pieter Bogaards (Hoog-
made), Luuk Boere (Driebruggen), Remco 
Schouten (Lopik), Paulien Beukeboom (Nieuw-
koop) en Tess Verkleij (Hazerswoude-Dorp), zal 
de Jongerenraad zich in 2023 door ontwikkelen 
naar een landelijke opzet.

Leden
Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. is een 
onderneming van leden-ondernemers. Leden die 
geen onderneming meer exploiteren worden 
naar verloop van tijd uitgeschreven. We moch-
ten in 2022 122 nieuwe leden verwelkomen. Per 
1 januari 2023 waren er 2.601 leden geregis-
treerd.
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Kerncijfers
Afzet in tonnen 2022*1 2021 2020*2 2019 2018
Pluimveevoeders 255.014 221.834 208.967 199.145 205.002
Varkensvoeders 200.093 166.244 164.736 177.441 193.721
Herkauwervoeders 341.045 324.091 337.257 327.011 324.155

Biologische voeders 16.004 14.199 12.480 12.332 10.223
Proefvoeders 2.225 2.173 2.588 2.760 2.342
Diverse voeders 904 399 412 498 503
Totaal mengvoeders 815.285 728.940 726.440 719.187 735.946

Productie derden 33.360 3.986 4.275 6.448 9.446
Grondstoffen 96.517 93.436 100.081 92.206 93.609
Ruwvoeders 16.831 19.267 21.289 16.223 14.956
Overige handelsartikelen 4.093 3.524 3.902 3.394 2.465
Totaal diervoeders 966.086 849.153 855.987 837.458 856.422

Meststoffen 28.867 24.691 26.277 23.544 20.538

Omzet in euro’s (x € 1.000) 2022 2021 2020 2019 2018
Diervoeders 402.035 264.650 237.598 228.133 230.763
Levende have 16.131 10.339 10.101 11.140 11.989
Meststoffen 16.825 6.183 5.427 5.546 4.451
Zaaizaden 1.840 1.504 1.703 1.338 1.754
Winkelartikelen 1.986 1.823 1.697 1.340 1.224
Diverse artikelen 1.260 1.103 993 1.191 1.102
Totaal omzet in euro’s 440.077 285.602 257.519 248.688 251.283

Leden en medewerkers 2022 2021 2020 2019 2018
Aantal leden 2.601 2.607 2.594 2.265 2.540
Aantal medewerkers (FTE) 244 230 228 226 221

Financiering (x € 1.000) 2022 2021 2020 2019 2018
Balanstotaal in euro’s 96.178 84.125 80.485 75.969 75.257
Eigen vermogen 67.448 63.234 61.038 58.433 56.181
Solvabiliteit (in procenten) *3 70 75 76 77 75

Resultaat en rentabiliteit 2022 2021 2020 2019 2018
Resultaat (x € 1.000) *4 5.961 2.935 5.889 3.585 3.108
Resultaat / omzet 1,35 1,03 2,29 1,44 1,24
Resultaat / eigen vermogen 8,84 4,64 9,65 6,14 5,53

*1 Inclusief Bosgoed Diervoeders B.V.
*2 53 weken.
*3 Eigen vermogen in procenten van het balanstotaal.
*4 Uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen en restitutie.
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Verslag van de directie

Het beste dichtbij
De coöperatie is op 1 januari 2022 gestart als 
ABZ De Samenwerking. De samenvoeging van 
ABZ Diervoeding en De Samenwerking. Een fusie 
van twee coöperaties heeft grote impact op alle 
betrokkenen. De nieuwe coöperatie kon op 
17 januari een volgende stap bekend maken, 
namelijk de overname van Bosgoed Diervoeders. 
De integratie van de drie bedrijven werd daar-
mee één van de grote thema’s van 2022. De 
rode draad bij de integratie is ‘Het beste dichtbij’ 
waardoor wij het vakmanschap in diervoeding en 
het regionale karakter van de coöperatie voorop 
stellen.

De hierboven beschreven consolidatie in de sec-
tor wordt mede gedreven door de maatschappe-
lijke houding ten aanzien van de omvang van de 
Nederlandse veehouderij. Onder de noemer 
stikstof wordt deze ter discussie gesteld. Het 
credo ‘nooit meer honger’ is werkelijk ver op de 
achtergrond geraakt. Vooral de onzekerheid en 
de complexiteit van het stikstofdossier maakt 
dat dit dossier in geheel 2022 de gemoederen 
heeft bezig gehouden. De omvang van de 
Neder landse veehouderij zal afnemen, alleen 
het tempo waarin is ongewis.

Het derde grote thema van 2022 is de oorlog in 
Oekraïne. Allereerst willen we het menselijke 
drama hierin benoemen. Vooral omdat er nog 
geen oplossing in zicht is. De impact van de oor-
log op de prijsstelling van agrarische grondstof-
fen en energie is gigantisch. Onze organisatie 
heeft hier goed op in kunnen spelen. Een com-
pliment voor alle betrokken medewerkers. Met 
name de financiële impact was bij het uitbreken 
van de oorlog van een omvang die wij niet eer-
der gekend hebben. Uw coöperatie is financieel 
zeer solide, wat bij dit soort gebeurtenissen een 
must is om überhaupt de dagelijkse bedrijfs-
voering door te kunnen zetten. Dit is iets om 
voor de toekomst te blijven koesteren. Immers, 
wij willen onder alle omstandigheden de leve-
ring van uw voeders kunnen continueren!

De coöperatie kent maar één doel en dat is het 
belang van onze leden-veehouders op korte en 
lange termijn. Dit zorgt voor een enorme focus in 
ons bedrijf en dit geeft kracht. ABZ De Samen-
werking heeft deze focus op de veehouder en het 

voer goed in de markt gezet. Hierdoor hebben 
wij in 2022 een groot aantal nieuwe leden/afne-
mers mogen verwelkomen die vertrouwen heb-
ben in onze aanpak.

Afzetontwikkeling
In 2022 realiseerden wij wederom een positieve 
klantenbalans en afzetontwikkeling. In alle sec-
toren en regio’s realiseerden we autonome 
groei. Onze goede naam gaat voor ons uit. 
Daarnaast kenden we in 2022 weinig stoppers 
en werd er hard gevoerd vanwege de relatief 
hoge melkprijs. Onze indruk is dat er ook een 
goede dierbezetting op de bedrijven is 
gerealiseerd.
Deze genoemde ontwikkelingen bij elkaar zor-
gen voor een uitstekende afzet, waardoor de 
coöperatie een recordafzet van boven de 
800.000 ton mengvoeders realiseerde in 2022.

De afzet van pluimveevoeders steeg met bijna 
vijftien procent. Een uitzonderlijke prestatie. We 
zagen zowel in de afzet vleespluimvee- als leg-
pluimveevoeders een afzetstijging. De techni-
sche prestaties met onze pluimveevoeders zijn 
uitstekend en het pluimveeteam (nutritie, ver-
koop en advisering) is goed op orde. Dit geeft 
vertrouwen naar de toekomst.

De afzet varkensvoeders steeg met ruim tien 
procent. We mochten verschillende nieuwe leden/
afnemers verwelkomen. Onze naam in de markt 
is uitstekend. De voerconcepten passen goed bij 
de huidige genetica varkens en ons team weet 
dit samen met de varkenshouders goed te verta-
len in rendement op de bedrijven van onze 
leden/afnemers. De technische aanpassingen die 
wij de afgelopen jaren in de varkens-
voerfabrieken hebben gedaan, hebben aan deze 
goede resultaten zeker positief bijgedragen.

De afzet van voeders voor herkauwers steeg met 
ruim twee procent. In alle regio’s zijn we tevre-
den over de afzetontwikkeling en mochten we 
nieuwe leden/afnemers verwelkomen. Onze 
indruk is dat er veel mengvoer gevoerd is ten 
gevolge van de uitstekende melkprijs in 2022. 
De inzet voor 2023 is een verdere groei in het 
aantal veehouders die melkvee, geiten- en/of 
schapenvoeders + bijbehorend advies bij ons 
betrekken. ABZ De Samenwerking heeft al 
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jarenlang een uitstekende naam in herkauwer-
voeders en weet hierdoor jaar in, jaar uit, meer 
leden/afnemers aan de coöperatie te binden.

De afzet in biologische voeders bleef goed op 
peil. De drie voormalige entiteiten ABZ 
Diervoeding, De Samenwerking en Bosgoed 
hadden alle drie een mooi, maar soms beperkt 
marktaandeel in biologische voeders. De samen-
voeging van de drie bedrijven maakt dat we nu 
een volwaardig assortiment biologische pluim-
vee-, varkens- en herkauwervoeders kunnen 
aanbieden met daarbij gespecialiseerde begelei-
ding op biologische diervoeding. Dit wordt in de 
markt herkend en gewaardeerd.

De totale afzet in mengvoeders steeg met ruim 
acht procent. De afzet grondstoffen steeg met 
ongeveer twee procent. De totale gerealiseerde 
afzet diervoeders (mengvoeders + productie 
derden + grondstoffen e.d.) bedroeg ongeveer 
965.000 ton.

Een gedetailleerde weergave van de afzetcijfers 
kunt u lezen in het overzicht met de kerncijfers 
op pagina 7.

Nieuwe afzet vergaren op een gezonde manier 
heeft een hoge prioriteit. We zijn onze leden 
erkentelijk voor de trouwe afname van en steun 
aan onze coöperatie.

Financieel resultaat
Continuïteit van de coöperatie en rendement 
voor onze leden vormen dé basis van onze 
onderneming. Een goede solvabiliteit en een 
positief bedrijfsresultaat zijn hiervoor noodzake-
lijk. Het financieel resultaat over 2022 was ruim 
voldoende.

Het rendement van de coöperatie ligt niet alleen 
in financieel opzicht, maar vooral in het verkrij-
gen van nieuwe leden/afnemers. Door het aan-
trekken van nieuwe, gezonde omzet is kosten-
beheersing naar de toekomst mogelijk. Een 
positief bedrijfsresultaat en voldoende liquiditeit 
zijn en blijven noodzaak voor diepte-investerin-
gen in de toekomst. Een gedeelte van het resul-
taat over 2022 wordt toegevoegd aan de statu-
taire reserves.

Financiële positie
Een goede financiële- en liquiditeitsplanning op 
het veehouderijbedrijf is een vereiste om boer 
te zijn en boer te blijven. Leverancierskrediet is 
voor ondernemers geen structurele oplossing 
voor liquiditeitstekorten. De coöperatie voert 
een terughoudend beleid ten aanzien van het 
verstrekken van leverancierskrediet. 

De investeringen in machines, installaties en 
vervoersmiddelen lagen in 2022 onder het 
gemiddelde afschrijvingsniveau. 
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Investeringen in de mengvoederindustrie gaan 
vaak met grotere projecten ineens, waardoor de 
verdeling per jaar niet altijd evenredig is. Voor 
de komende jaren staan er forse investeringen 
in onze fabrieken gepland.

De sterke stijging van grondstof- en kunstmest-
prijzen maakte dat de liquiditeitsbehoefte sterk 
toenam in 2022. 

De financiële positie van de coöperatie is 
gezond. Zoals blijkt uit de kerncijfers beschikt 
ABZ De Samenwerking over voldoende middelen 
om aan haar lopende en verwachte betalings-
verplichtingen te kunnen voldoen. In afwachting 
van beoogde diepte-investeringen heeft de 
 coöperatie er bewust voor gekozen de liquide 
middelen zo veilig mogelijk te beheren, door 
deze te stallen op spaarrekeningen en deposito’s 
bij door de Nederlandse Bank erkende 
systeem banken.

Risicomanagement
De coöperatie onderkent een zestal belangrijke 
risico’s.

Een belangrijk risico is het aankopen en ontvan-
gen van grondstoffen die gecontamineerd zijn 
met ongewenste stoffen. Deelname aan het kwa-
liteitsprogramma SecureFeed, strenge product- 
en leveranciersselectie en goede ingangs controle 
beheersen dit risico. Goede kennis, monitoring en 
het delen van informatie zijn essentieel om kwa-
liteitsborgingsprogramma’s goed te laten functio-
neren. Wellicht is het nog het allerbelangrijkst 
dat een ieder die werkzaam is in de voedselketen 
de juiste mindset heeft om iedere dag veilig 
voedsel zonder enig risico te produceren.

Een tweede risico is de volatiliteit van grondstof-
markten. Prijsschommelingen vanuit de inkoop 
van grondstoffen altijd kunnen doorberekenen 
in de mengvoederprijzen is geen vanzelfspre-
kendheid. Ons ERP-systeem (Enterprise 
Resource Planning) is ingericht om prijseffecten 
goed te kunnen monitoren. Een deel van het 
eigen vermogen is bestemd als bestemmingsre-
serve voor uitzonderlijke prijs- en marktrisico’s.

Een derde risico is het zogenaamde kredietrisico. 
Dit risico kan zich voordoen als contractpartijen 
van onze coöperatie, zoals leveranciers of afne-
mers, hun contractuele verplichtingen niet nako-
men. Zorgvuldigheid bij het aangaan van nieuwe 
relaties bij zowel de aankoop als verkoop is hier-
bij van belang. Vanuit het senior management 
wordt hier voortdurend op gecoacht.

Als vierde benoemen we als risico de gevolgen 
die dierziektes en de gekozen aanpak van de 
bestrijding kunnen hebben voor het volume 
mengvoeders dat wij jaarlijks kunnen afzetten 
naar onze leden/afnemers. Dit externe risico 
wordt beperkt doordat we de beschikking heb-
ben over meerdere locaties, waarbij er een uni-
formiteit is in wagenpark, belading en produc-
tietechnieken. Daarnaast zijn er goede 
afspraken met collega-mengvoederproducenten. 
Tevens is het van belang te noemen dat er een 
goede spreiding is van de afzet over de verschil-
lende sectoren en regio’s binnen onze 
coöperatie.

Het vijfde risico wat wij benoemen is het risico 
van brand in één van onze productiebedrijven. 
Bovengenoemde mogelijkheden voor produc-
tie-uitwisseling zijn ook hiervoor geregeld. 
Daarnaast zijn de productiefaciliteiten uitgerust 
met branddetectie en -beveiligingssystemen. 
Alle fabrieken voldoen aan de vereiste ATEX-
normen ter preventie van stofexplosies. 
Periodiek worden de preventieve voorzieningen 
ter voorkoming van brand getoetst door experts 
namens onze verzekeraars.

Tenslotte benoemen we het risico van cybercri-
minaliteit. In ons bedrijfsmodel verzorgen wij de 
voeding van dieren op basis van het Just In 
Time principe. Onze bedrijfsvoering is erop 
gericht om altijd te kunnen leveren. Enerzijds 
zijn wij een moderne onderneming die door 
middel van automatisering veelal verbonden is 
met de buitenwereld, anderzijds zijn onze pro-
ductieprocessen lokaal ingericht en hierdoor 
nauwelijks van buitenaf te benaderen. Naast het 
operationele risico zijn we ons bewust van de 
risico’s die cybercriminaliteit met zich mee-
brengt ten aanzien van bedrijfs- en privacyge-
voelige informatie. ABZ De Samenwerking 
neemt actief maatregelen om deze risico’s te 
beheersen.

Welkoop
ABZ De Samenwerking heeft vier winkelpanden 
waarin een zogenaamde Welkoopwinkel is 
gevestigd. De Welkoopwinkel op onze locatie 
Haastrecht wordt in eigen beheer uitgevoerd. 
Voor de andere vestigingen wordt de exploitatie 
door derden uitgevoerd. De winkel in Haas-
trecht kende een uitstekend jaar en heeft daar-
bij een bijdrage geleverd aan het financiële 
resultaat en aan de service verlening naar onze 
leden/ afnemers.
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Deelnemingen
Samen met C.A.V.V. Zuid-Oost Salland U.A. 
exploiteren wij een op- en overslagsilo in 
Lochem. Deze silo is direct aan het Twente-
kanaal gelegen, waardoor wij hier grote schepen 
met grondstoffen kunnen ontvangen. Onze 
fabriek in Markelo wordt vanuit deze silo voor-
zien van grondstoffen. Deze activiteit is onder-
gebracht in de OOCON (Op- en Overslag 
Coöperatie Oost Nederland).

De coöperatie participeert in Schothorst Feed 
Research B.V. te Lelystad (4,61%-belang). SFR 
is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor de 
diervoederindustrie. SFR ondersteunt ons met 
kennis over grondstoffen, toevoegingen, nutri-
entbehoeften en de relatie tussen voeding en 
gezondheid. ABZ De Samenwerking is ‘hofleve-
rancier’ bij SFR voor zowel de reguliere voeders 
als de voeders voor proefdoeleinden.

De coöperatie participeert in de Coöperatie 
Kennis Transfer Centrum (KTC) Proefboerderij 
Zegveld U.A. (3,81%-belang). KTC Zegveld is dé 
locatie voor onderzoek, kennisdeling en innova-
tie in de veenweiden.

Samen met AVC De Eendracht U.A. te Rouveen 
nemen we deel in de Stichting Coöperatieve 
Inkoop Service. De stichting heeft ten doel het 
bieden van, het faciliteren van en het 

optima li seren van professionele ondersteuning 
voor de inkoop en logistiek van diervoeder-
grondstoffen voor de aangesloten coöperaties. 
De uitvoering hiervan wordt ingevuld door onze 
afdeling Inkoop & Logistiek.

Personeel & Organisatie
Door onze medewerkers is in 2022 hard 
gewerkt. De integratie van de drie voormalige 
entiteiten ABZ Diervoeding, De Samenwerking 
en Bosgoed heeft bij onze medewerkers zeer 
veel inspanning gekost. We zijn onze medewer-
kers erkentelijk voor hun tomeloze inzet en ver-
trouwen in de leiding en de uitgezette koers van 
de coöperatie.

Er is veel aandacht geweest voor de ontwikke-
ling van het management en middenkader. 
Persoonlijke groei van het middenkader onder-
steunt verdere groei van onze coöperatie in de 
toekomst. De vacatures binnen onze onderne-
ming werden vlot ingevuld. Wij hebben een 
goede naam als werkgever in de arbeidsmarkt.

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de 
medewerkers van ABZ De Samenwerking. De 
OR en directie hebben in 2022 constructief over-
leg gevoerd over personele thema’s binnen onze 
onderneming. Het belangrijkste onderwerp was 
de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van 
de twee voormalige coöperaties.
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Het aantal medewerkers is op basis van FTE’s 
licht gestegen. De groei in afzet diervoeders en 
de integratieprocessen zorgden voor meer werk-
druk. Voor 2023 worden geen belangrijke wijzi-
gingen in omvang en samenstelling van het 
 personeelsbestand verwacht.

Onze medewerkers zijn erg betrokken. Dit ver-
taalt zich onder andere in een veelal langdurig 
dienstverband. Elk jaar worden onze medewer-
kers in bijeenkomsten en (werk)overleg geïnfor-
meerd over de ontwikkelingen bij de coöperatie. 
Regelmatig wordt er gesproken over hoe we 
samen beter, efficiënter en effectiever de werk-
zaamheden kunnen verrichten.

Voor zover mogelijk en noodzakelijk bezochten 
medewerkers cursussen en trainingen. Jaarlijks 
bieden wij een aantal WO-, HBO- en MBO-
studenten afstudeer- en stageplaatsen aan. Wij 
vinden het belangrijk jonge mensen in en om 
onze organisatie te hebben. Zij moeten de kans 
krijgen om ervaring op te doen en wij moeten 
ons door hen laten inspireren.

We zijn dankbaar voor de getoonde inzet van 
onze medewerkers, ieder op zijn eigen plek.

Marketing & Communicatie
Zoals gebruikelijk werden de leden van ABZ De 
Samenwerking in 2022 elke twee maanden door 
middel van de uitgave ABZ Nieuws geïnfor-
meerd. De leden van De Samenwerking ontvin-
gen periodiek de uitgave Het Samenwerkings- 
info. Aan het einde van het jaar zijn deze 
uitgaves samengevoegd tot onze nieuwe perio-
dieke nieuwsbrief ‘Het beste dichtbij’. Deze 
nieuwe uitgave is positief door de lezers 
ontvangen.

Daarnaast verstuurden wij periodiek een sector-
gerichte e-mailnieuwsbrief. In zowel de papieren 
nieuwsbrieven als de e-mailnieuwsbrieven wer-
den de leden geïnformeerd over de ontwikkelin-
gen bij de coöperatie en werden ze met sector-
gerichte artikelen bijgestaan in hun bedrijfs- 
voering. Tevens werden de leden/afnemers 
regelmatig geïnformeerd door middel van 
mailings over actualiteiten. Het gebruik van 
onze website en de beschikbare hoeveelheid 
informatie nam in 2022 verder toe. 

ABZ De Samenwerking adverteerde in 2022 in 
sectorgerichte bladen ter ondersteuning van 
haar naamsbekendheid. In de acquisitie zien wij 
dat onze naamsbekendheid uitstekend is.
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In 2022 werden voor de sectoren pluimvee, 
 varkens en herkauwers verschillende bijeen-
komsten en/of webinars georganiseerd. Voor 
alle leden was er de gelegenheid om één of 
meerdere bijeenkomsten bij te wonen. 
Daarnaast waren wij aanwezig op een aantal 
open dagen die door onze klanten georgani-
seerd werden ter gelegenheid van de opening 
van een nieuwe stal.

Onze deelname aan de verschillende agrarische 
beurzen was weer succesvol. Fijn dat dit na een 
aantal jaren afwezigheid weer mogelijk is. 

Inkoop & Logistiek
De afdeling Inkoop & Logistiek verzorgt de 
inkoop van mengvoedergrondstoffen, de logis-
tieke planning van de aanvoer van de grondstof-
fen en de verkoop van volle vrachten mengvoe-
dergrondstoffen rechtstreeks aan onze leden/
afnemers.

Het vorig jaar ondenkbaar geachte gebeurde 
24 februari toch: Rusland begon een grootscha-
lige oorlog tegen Oekraïne. Naast de miljoenen 
mensen in Oekraïne, wiens leven dramatisch 

veranderde, definieerde deze gebeurtenis het 
jaar 2022 ook op grondstoffengebied. Prijzen 
van granen stegen in het voorjaar tot absolute 
recordhoogtes door paniek omtrent de oorlog en 
speculanten. De fysieke aanvoer van goederen 
is bij de fabrieken van ABZ De Samenwerking 
altijd goed door gelopen, door een combinatie 
van verschillende aanvoermogelijkheden en 
sterke partners. De grote prijsschommelingen 
zullen de komende tijd aanhouden, tot de macro 
economie in wat rustigere vaarwater komt.

Het jaar 2022 begon met een goed onder-
steunde eiwittenmarkt door de tweede ‘La Niña’ 
op rij in Zuid-Amerika. De wereldbalans werd 
steeds krapper doordat er beduidend minder 
soja uit Zuid-Amerika kwam dan eerst geantici-
peerd. De overgang naar de Amerikaanse oogst 
was krap, wat zorgde voor volatiliteit. Amerika 
realiseerde een gemiddelde oogst, die de balans 
niet meteen ruimer maakte. Alle ogen zijn op dit 
moment gericht op Zuid-Amerika waar maar 
liefst de derde ‘La Niña’ op rij plaatsvindt. 
Desondanks lijkt de komende oogst ruimer te 
worden, wat in combinatie met lagere export 
naar China kan zorgen voor wat prijsdruk op de 
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eiwitten komend jaar. De goede oogst raapzaad 
afgelopen jaar, in combinatie met goede crush-
marges in Europa, zorgt voor ruim aanbod van 
raapzaadschroot.

Het prijsverschil in de bijproducten liep dit jaar 
sterker uiteen. Bietenpulp was het duurste pro-
duct door een combinatie van hoge drogings-
kosten, een relatief kleine bietenoogst in 
Frankrijk/Duitsland en het wegvallen van de 
import van Russische bietenpulp. Sojahullen 
waren krap beschikbaar door een lage crush in 
het door inflatie geteisterde Argentinië. 
Tarwegries liep door het jaar heen behoorlijk 
mee met de tarweprijs, al werd dit gat klein in 
de herfst door krappe beschikbaarheid. 
Bloemmolens schaalden de productie af door de 
hoge energieprijzen wat de beschikbaarheid van 
tarwegries aanzienlijk verminderde.

Omdat wij altijd een deel van de grondstoffen 
vooruit moeten plannen en soms op termijn 
inkopen, kan het voorkomen dat er een kleine 
vertraging in de daling of stijging van onze 
mengvoederprijzen zit. Wij streven ernaar om 
ondanks de sterk fluctuerende grondstofmark-
ten jaarrond een zo scherp mogelijke mengvoe-
derprijs door te berekenen aan onze leden. Dit 
op een heldere, transparante manier zoals u van 
een coöperatie mag verwachten.

Productie & Expeditie
De coöperatie beschikt over uitstekende produc-
tiefaciliteiten. De fabrieken zijn goed ingericht, 
modern en efficiënt en liggen strategisch uiter-
mate goed om onze volumes naar de toekomst 
toe verder uit te breiden. De fabrieken hebben 
in 2022 goed gepresteerd. De voeders werden 
efficiënt geproduceerd en de gehaalde capacitei-
ten waren prima. Wij blijven in onze fabrieken 
investeren om marktontwikkelingen door te ver-
talen in onze voerprogramma’s en bijbehorende 
techniek.

Het totale investeringsniveau lag in 2022 lager 
dan geprognotiseerd en lager dan het afschrij-
vingsniveau. Het proces van plannen maken, 
vergunningen aanvragen en vervolgens van 
offerte naar besluit, neemt vaak meer tijd in 
beslag dan gewenst. Er liggen voor de komende 
jaren flinke investeringsplannen. Onze fabrieken 
worden verder geoptimaliseerd om te kunnen 
beantwoorden aan een veranderende vraag van-
uit de markt. De mengvoeders van de toekomst 
worden geconcentreerder en bevatten meer 
specifieke componenten zoals vitaminen, mine-
ralen en vloeistoffen.

De productie van biologische pluimveevoeders 
wordt grotendeels uitbesteed aan coöperatie 
“De Valk Wekerom” U.A. Het biologische 
gedeelte van de fabriek in Meppel van De Valk 
Wekerom is ingericht voor de productie van bio-
logische pluimvee-, varkens- en herkauwervoe-
ders. Daarnaast wordt voor een aantal speciale 
biologische voeders gebruik gemaakt van de 
biologische fabrieken van Land- en tuinbouw- 
coöperatie AgruniekRijnvallei U.A. in Barneveld 
en Wichmond. Beide samenwerkingen verlopen 
naar volle tevredenheid.

De expeditiewerkzaamheden verliepen goed in 
2022. Door inzet van goed materieel en gemoti-
veerde medewerkers werden de kosten hier 
beheersbaar gehouden. 

Kwaliteit, Arbo en Milieu
ABZ De Samenwerking wil een belangrijke bij-
drage leveren aan een duurzame en rendabele 
voedselproductie op een maatschappelijke 
wijze. Alle locaties werden bezocht door ver-
schillende inspecties en certificaathouders. 
Naast GMP+ zijn we ook bezocht door NVWA, 
SecureFeed, VLOG, SKAL, TESCO, 
Voederwaarde.nl, KFC en plantaardig lasten-
boek. In de loop van het jaar zijn de risico’s wat 
betreft COVID-19 op de achtergrond geraakt. 
Onze KAM-afdeling heeft door de ontwikkelde 
efficiëntieslag van afgelopen jaren, de uitbrei-
ding met de locaties Haastrecht en Wilp-
Achterhoek goed kunnen integreren.

Actuele ontwikkelingen houdt onze KAM-afdeling 
scherp. Afgelopen jaar is de productie van voe-
ders met verwerkt dierlijk eiwit gestart en ver-
der door ontwikkeld. ABZ De Samenwerking 
houdt hiervoor de eisen goed in de gaten. Door 
de oorlog in Oekraïne is er een uitbreiding van 
grondstoffen geweest met elk hun eigen risico’s. 
Daarnaast zijn diverse herkomst van landen met 
een risicobeoordeling tegen het licht gehouden. 
Werken aan en met verantwoorde grondstoffen 
vinden wij belangrijk. Afgelopen jaar bleven 
besmettingen van vogelgriep voorkomen, alsook 
de Afrikaanse varkenspest, die weer dichter bij 
de Nederlandse grens is gekomen.

Nieuw dit jaar is de CDG certificatie, met deze 
certificatie mag ABZ De Samenwerking handelen 
in professionele gewasbeschermingsmiddelen. 
Locatie Haastrecht voldoet al een aantal jaren 
aan de gestelde eisen. Op het gebied van Arbo 
maatregelen wordt de RI&E, inclusief het plan 
van aanpak, op alle locaties actueel gehouden. 
In het belang van veiligheid en duurzaamheid is 
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er aandacht voor opleidingen. Bij een ontrui-
mingsoefening heeft het BHV team haar vaardig-
heden kunnen inzetten.

ABZ De Samenwerking streeft ernaar om alles 
efficiënter en flexibeler te organiseren. Door 
gerichte investeringen zorgen wij voor duur-
zame fabrieken. Met betrekking tot het milieu 
zorgt onze KAM-afdeling dat onze vergunningen 
up-to-date zijn.

Duurzaamheid
Binnen onze onderneming is er veel aandacht 
voor het thema maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Als er gesproken wordt over maat-
schappelijk verantwoord ondernemen, wordt 
vaak de term People, Planet, Profit gebruikt. Dit 
staat ook bij ABZ De Samenwerking centraal. 
Door de ligging in Nijkerk, Eindhoven, Haastrecht 
en Stroobos direct aan vaarwater, wordt een 
groot deel van de grondstoffen duurzaam per 
binnenvaartschip aangevoerd. Voor de locatie 
Markelo voeren wij in eigen beheer grondstoffen 

per schip aan via de op- en overslag OOCON in 
Lochem.

Om de kosten laag te houden, rijden wij een 
relatief jong wagenpark, dat intensief gebruikt 
wordt. In 2022 is invulling gegeven aan de doel-
stelling om het aantal lege kilometers dat wij 
rijden te beperken. Door de specialisatie van 
fabrieken is dit voor een deel niet gerealiseerd.

Onze nutritionisten slagen er steeds weer in 
specifieke reststromen uit de voedingsmiddelen-
industrie te verwaarden in onze voeders. Iets 
waar de Nederlandse mengvoederindustrie een 
deel van haar kracht aan ontleent en trots op 
mag zijn.

Wij vinden het belangrijk om steeds bewuster 
en meer energie-efficiënt diervoeders te produ-
ceren met het oog op een duurzame toekomst.

Nutritie & Innovatie
In navolging van 2021 is ook 2022 een lastig 
jaar geweest qua aanvoer van de grondstoffen. 
Hierdoor waren samenstellingen vaker onder-
hevig aan verandering dan in gemiddelde jaren. 
Desondanks zijn de fabrieken, mede door de 
goede samenwerking met onze afdeling Inkoop 
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& Logistiek, voldoende bevoorraad geweest om 
aan de kwaliteitseisen te voldoen. Door de stij-
gende energieprijzen zijn een aantal grondstof-
fen niet meer beschikbaar, of is er een variant 
op de markt gekomen om deze te vervangen. 
Hierdoor hebben we op een aantal grondstoffen 
moeten schakelen, om zo ons grondstofpallet 
concurrerend te houden en tevens te laten vol-
doen aan nutritionele eisen.

Diervoederonderzoek 
Door de stijgende energieprijzen zijn er meer 
initiatieven voorbij gekomen die de factoren 
onderzoeken op het effect van energieverbruik 
in mengvoederproductie. ABZ De Samenwerking 
doet aan verscheidene initiatieven mee. Tevens 
worden er veel mogelijkheden vanuit de over-
heid gecreëerd om meer onderzoek te doen 
naar kringloopvoeders. Opvallende keuze van 
het ministerie van LNV is dat er komende jaren 
minder interesse is naar onderzoek omtrent het 
onderwerp fosfor. De verwachting is dat 
komende jaren de focus op stikstof, circulariteit, 
CO2 en methaan van belang blijven.

De samenwerking binnen VDN (Vereniging 
Diervoederonderzoek Nederland, een consor-
tium dat fundamenteel onderzoek doet voor de 
veehouderij en diervoedersector) verloopt naar 
tevredenheid. Dit zijn meerjarige onderzoeks-
projecten met name gericht op een verdere ont-
wikkeling van een duurzame en gezonde dier-
houderij in Nederland. Deze worden mede 
gefinancierd door overheidsgelden die in VDN 
worden ingebracht. De belangrijkste kennispart-
ner is Wageningen Universiteit & Research.

Het basisonderzoek naar de behoefte per dier-
tak en voederwaardering van de grondstoffen 
wordt in nauwe samenwerking met Schothorst 
Feed Research uitgevoerd. We nemen deel aan 
het Advanced Feed Package en de collectieve 
onderzoeksprogramma’s voor de diverse 
sectoren.

 

Melkvee
Afgelopen jaar is de integratie tussen de afdeling 
Nutritie & Innovatie van de gefuseerde bedrijven 
uitstekend verlopen. Hierdoor is zowel onze ken-
nis verbreed als verdiept op het gebied van 
rundvee nutritie. Door de grotere omvang is de 
verwachting dat er meer diepgang in specialisti-
sche onderwerpen binnen de rundveevoeding 

uitgevoerd kan worden. Twee assortimenten 
melkveevoeders zijn samengevoegd tot een 
geheel nieuw assortiment met een duidelijke en 
gestructureerde opzet. Naast dat ieder rantsoen 
op behoefte aangevuld kan worden met de juiste 
energiebronnen, is elk soort beschikbaar in ver-
schillende eiwitniveaus. Dit geeft ook naar de 
toekomst meer speelruimte om sterker te sturen 
op stikstofefficiëntie.

Geiten
Bij de geitenvoeders is de meeste aandacht in 
2022 uitgegaan naar de toepassing van proces-
techniek ten behoeve van diverse grondstoffen. 
De juiste processing is van grote invloed op 
brokkwaliteit en benutting van het voer. In onze 
fabrieken hebben we veel mogelijkheden qua 
maal- en perstechnieken die meehelpen de 
grondstoffen nog beter tot hun recht te laten 
komen in de stal.

Leghennen
Door de vogelgriep is er meer behoefte geko-
men naar grotere eieren, dan eieren in stuks. 
Door deze verschuiving in productiedoel zien we 
dat onze afnemers meer naar de traditionele 
scharrelvoeders bewegen om zo voldoende eige-
wicht te creëren. Daarnaast hebben we afgelo-
pen jaar een voerlijn geïntroduceerd die 
‘Processed Animal Proteins’ (PAP’s) bevat.

Vleeskuikenouderdieren
Bij de vleeskuikenouderdieren is er ingespeeld 
op de nieuwste inzichten door de voedings-
waarde van het fase 3 voer dichter bij het fase 2 
voer te brengen, doordat dieren langer op een 
hoog productieniveau blijven. Vanuit de hogere 
productie zien we dat de behoefte voor een aan-
tal nutriënten tussen deze fases dichter bij 
elkaar gekomen is.

Vleeskuikens
De afgelopen jaren zijn de productielijnen voor 
vleeskuikenvoeders in zowel Nijkerk als 
Eindhoven identiek ingericht met de nieuwste 
technieken. Hierdoor hebben we een betere pro-
ductieverdeling tussen de fabrieken kunnen 
maken. ABZ De Samenwerking is al jaren toe-
gelaten als leverancier voor het zogenaamde 
scharrelconcept. Door de verruiming aan regels 
binnen het scharrelconcept zijn de voeders aan-
gepast, om te voldoen aan het nieuwe produc-
tiedoel. Tenslotte is er in 2022 meer aandacht 
geweest voor volledige vleeskuikenvoeders, in 
plaats van kernvoeders waarnaast tarwe 
gevoerd wordt, mede door de hoge tarwe- en 
voerprijzen. 
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Varkens 
In 2022 is er een grote stap gezet om de assor-
timenten en maatwerkvoeders van de gefu-
seerde bedrijven succesvol samen te voegen 
voor blijvende voorspelbare resultaten in de 
stal. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd 
om de kleinere ingrediënten in verschillende 
vormen te kunnen ontvangen en toe te passen 
in de voeders. Dit jaar hebben wij daar goed 
van kunnen profiteren door bijvoorbeeld te kun-
nen schakelen tussen droge aminozuren en de 
vloeibare varianten die beschikbaar zijn. 
Hierdoor hebben we in een grondstoffenmarkt 
met veel volatiliteit de kostprijs en kwaliteitsei-
sen van deze ingrediënten goed kunnen blijven 
bewaken. Tenslotte is het mooi om te zien dat 
één van de ontwikkelingen uit onderzoek naar 
de praktijk is gebracht. De ABZ Smaakmaker is 
ontwikkeld om biggen beter aan het vreten te 
krijgen. De eerste ervaringen hiermee zijn 
veelbelovend.

Verkoop & Advisering
2022 zal de geschiedenis ingaan als een wel heel 
bijzonder jaar. Om een paar punten te noemen: 
het grotendeels achter ons laten van alle gevol-
gen van de COVID-19 uitbraak, de boerenpro-
testdemonstraties ten gevolge van de 
N-problematiek, de daaruit voortvloeiende aan-
kondiging van de Landelijke Beëindigings regeling 
Veehouderij, de proble matiek rondom de 

PAS-melders, maar met name de inval door 
Rusland van de Oekraïne op 24 februari. Met als 
gevolg een enorm probleem ten aanzien van de 
prijsstelling en het beschikbaar zijn van grond-
stoffen. Oekraïne is immers een zeer grote expor-
teur van granen en bijvoorbeeld zonnebloem -
zaad schroot. Uiteindelijk zijn wij in staat gebleken 
om alle klanten op tijd van het juiste voer te 
voorzien, een forse inspanning met succes en uit-
eindelijk veel waardering van onze klanten.

Het jaar 2022 is voor ABZ De Samenwerking 
een jaar geweest waarin de afzet fors steeg met 
circa 10 procent, waarbij de markt toch wel een 
krimp liet zien van meerdere procenten. Een 
efficiënte organisatie, uitstekend verkoopteam 
en een voerassortiment dat zeer goed aansluit 
bij de behoefte van dieren en veehouders. Wij 
zijn trots op het behaalde resultaat en de pret-
tige samenwerking met onze klanten die dit 
mogelijk heeft gemaakt! 

Het jaar 2022 kenmerkt zich door hoge voerprij-
zen. Dit wordt gelukkig in het laatste kwartaal 
van 2022 gecompenseerd door goede eierprij-
zen, waardoor veel koppels een inhaalslag heb-
ben weten te maken. Naast de hoge voerprijzen 
speelt de impact van vogelgriep nog steeds een 
grote rol. 
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Waar dit eerder alleen in de winterperiode voor-
kwam, is het afgelopen jaar vogelgriep niet 
weggeweest. Bepaalde deelsectoren zien hier-
door de afzet deels wegraken, doordat de ter-
mijn van 16 weken ophokken wordt overschre-
den. Dit alles zorgt voor een veranderende afzet 
en consumptie van eieren. De markt voor 
Freiland en biologische eieren komt hierdoor 
onder druk te staan. 

De resultaten op het gebied van legpluimvee 
zijn stabiel. Door de hoge voerprijzen is het 
belang van stabiele samenstellingen nog groter 
en belangrijker geworden. Goede technische 
resultaten zijn bij de huidige eierprijzen en hoge 
voerkosten nog belangrijker dan voorheen!

De biologische sector staat voor een aantal uit-
dagingen. De biologische voeders zijn behoorlijk 
in prijs gestegen. Per 1 november 2022 is de 
derogatie teruggedraaid naar 100 procent bio- 
logisch voeder. Dit heeft impact op de 
grondstof beschikbaarheid en daardoor ook op 
de grondstofprijzen.

De afzet van het legpluimveevoeders is in 2022 
gestegen. De belangrijkste redenen hiervoor 
zijn een stabiel assortiment in combinatie met 
een stabiel legpluimveeteam in alle regio’s van 
Nederland.

De sector legouderdieren draait goed. De resul-
taten zijn stabiel en hierdoor groeit deze markt 
gestaag door.

2022 was voor de vleeskuikenhouderij een 
bewogen jaar, met name door helaas ook in de 
vleespluimveehouderij, grootschalige problemen 
door vogelgriep. Tevens kwam er in 2022 een 
publicatie waarin stond dat niet duidelijk is 
welke stikstofuitstoot een Beter Leven 1 ster 
kuiken produceert. Hierdoor is er in 2022 maar 
beperkt uitloop gebouwd door degene die moge-
lijkheden hadden om deze te bouwen. Een groot 
deel van de vleeskuikenhouders wacht af tot er 
meer bekend is over de norm voor stikstofuit-
stoot. Wat in ieder geval helder is, is dat het 
aantal vleeskuikens (en dan met name ook het 
aantal geproduceerde kilogrammen pluimvee-
vlees) de aankomende jaren hard gaat dalen in 
Nederland. Grotendeels door de massale 
omschakeling van pluimveehouders naar schar-
relkuikens, anderzijds door de stikstofcrisis, 
waardoor een deel van de bedrijven weggekocht 
zal gaan worden. 

Het door ABZ De Samenwerking verkochte 
volume mengvoeders in 2022 is goed te noe-
men, en ruim boven begroting. Voor het aanko-
mende jaar verwachten wij een daling van het 
volume te verkopen mengvoeders ten gevolge 
van hiervoor benoemde marktontwikkelingen. 
Echter wij zullen er alles aan doen om het 
behaalde volume van 2022 te evenaren. Wellicht 
niet door meer tonnen voer te verkopen, maar 
wel door een groter marktaandeel te kunnen 
verwerven. De naam van ABZ De Samenwerking 
staat voor kwaliteit en continuïteit in prestatie 
bij vleeskuikenouderdieren en onze naam wordt 
ook steeds vaker genoemd als potentiële 
 leverancier in de vleeskuiken houderij. 

De export van broedeieren is door de vogelgriep 
en de oorlog in Oekraïne lastig. In combinatie 
met de voerprijs en andere oplopende kosten 
staan de marges flink onder druk. Het techni-
sche resultaat blijft dan ook onverminderd van 
belang. Deze resultaten bij onze vermeerde-
raars zijn goed, het gemiddeld aantal geraapte 
broedeieren blijft stijgen. Goede resultaten bij 
de vermeerderaar, maar ook bij de vleeskuiken-
houder, blijft de focus van ABZ De Samen- 
werking.

Het merendeel van de afzet van foktoomvoeders 
is voor reguliere vleeskuikenouderdieren. De 
broedeieren van deze dieren zijn meer en meer 
bestemd voor de export. Ook voor de export is 
een goede kwaliteit van de nakomelingen zeer 
belangrijk. Wanneer wij ons als Nederland blij-
ven onderscheiden in kwaliteit kunnen we 
immers ook beter onze producten verwaarden. 
Voor de komende jaren verwachten wij door 
opkoopregelingen en vergrijzing dat de ver-
meerderingssector zal krimpen. Wij proberen 
door het verkrijgen van een groter markt- 
aandeel deze krimp voor ABZ De Samenwerking 
te minimaliseren.

De varkenshouderij heeft in 2022 een lastig jaar 
gehad. De voerprijzen zijn na de start van de 
oorlog in Oekraïne omhoog geschoten en gedu-
rende het hele jaar hoog gebleven. Dit zorgde 
voor hoge kosten in de varkenshouderij waar 
voer een belangrijk onderdeel van de kostprijs 
is. De opbrengstprijzen van vleesvarkens waren 
niet slecht, maar stonden niet in verhouding tot 
de hoge kosten. Met als gevolg dat er een lage 
voerwinst overbleef. In de zeugenhouderij 
waren de biggenprijzen onvoldoende om de kri-
tieke voerwinst te behalen. 
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Waar het vlees uit onderscheidende concepten 
de vraag van de markt probeert te volgen, door 
zogenoemde vraaggestuurde ketens, kwam daar 
in 2022 verandering in. Door de dalende koop-
kracht stond de consumptie van biologisch vlees 
en andere concepten onder druk. Zeker in de 
biologische sector heeft dit voor dalende prijzen 
gezorgd. 

Voor ABZ De Samenwerking begon het jaar met 
drie afzonderlijke verkooporganisaties voor de 
varkenshouderij. Al vanaf het begin van het jaar 
zijn we achter de schermen gaan samenwerken 
in het uitwisselen van kennis en ervaring. 
Hierdoor ontstond er één sterk varkensteam 
waarvan gedurende het jaar de verkoopstrate-
gieën zijn samengevoegd tot ABZ De 
Samenwerking met een gezamenlijk assorti-
ment. De productie van varkensvoeders in Wilp 
is overgezet naar Markelo en is daarmee ook 
onder de vlag van ABZ De Samenwerking geko-
men. Goede afstemming tussen inkoop, nutritie 
en productie heeft geresulteerd dat deze voe-
ders met dezelfde specificaties geproduceerd 
kunnen worden als dat de afnemers gewend 
zijn. 

Ons voerconcept Dynamo voeren is in 2022 ver-
der door ontwikkeld om dichter bij onze klanten, 
de dieren en de markt te staan. 

Met Dynamo voeren richten we ons op drie 
belangrijke pijlers: Voer voor elk dier, Met ken-
nis en innovatie, Het beste dichtbij. Deze aan-
pak waarbij we heel specifiek naar de behoefte 
van varkens kijken, de signalen van een veran-
derende markt meenemen en deze invullen met 
kennis en innovatieve oplossingen sluit aan bij 
de vraag van onze afnemers. Open en transpa-
rant en in de regio produceren passen in onze 
manier van zaken doen met onze afnemers. Dat 
deze aanpak zijn vruchten afwerpt, blijkt uit de 
positieve klantenbalans in 2022. 

De afzet van het gehele varkenssegment is hard 
gestegen in 2022. In een jaar met een fusie en 
overname zijn er veranderingen die voor onrust 
kunnen zorgen. Door dicht bij de klant te blijven 
staan en deze veranderingen uit te leggen, kon-
den we klanten meenemen in het proces waar-
mee de voordelen ook ten gunste komen van de 
klant zelf. Dit heeft geresulteerd in een positieve 
klantenbalans en een zeer goede autonome 
omzetstijging in een krimpende markt. 

Nieuwe ontwikkelingen zijn zeer belangrijk om 
succesvol te blijven in de markt. De introductie 
van onze ABZ Smaakmaker is een voorbeeld 
van een innovatie die bijdraagt aan een beter 
resultaat voor zowel de zeug als de biggen. 
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Achter de schermen werken wij verder aan 
vraagstukken die vanuit de keten op ons afko-
men. Vraagstukken als varkensvoeders met 
lagere carbon footprint en meer circulaire 
grondstoffen zijn hierbij een belangrijk onder-
deel. Kennis over deze ontwikkelingen moeten 
ervoor zorgen dat we deze vragen de komende 
jaren op een goede manier kunnen invullen met 
behoud van goede productieprestaties in de stal 
en een scherpe kostprijs.

De fusie van ABZ Diervoeding en De Samen-
werking betekende een samengaan van vooral 
een groot aantal melkveehouders met dezelfde 
visie op de gezamenlijke inkoop van voeders en 
bijbehorende advisering. Ook de overname van 
Bosgoed betekende extra aandacht voor een zo 
goed mogelijke overgang naar een groter rund-
veeteam. De ligging van De Samenwerking en 
Bosgoed in enorme weidegebieden langs en tus-
sen grote rivieren geeft de nog grotere uitda-
ging voor ons aan. Hoe krijgen we zoveel moge-
lijk vers en ingekuild gras in de koe en zetten 
deze zo goed mogelijk om in kilogrammen vet 
en eiwit? 

De grasgroei kenmerkte zich in 2022 door een 
langdurig koud en droog weertype. Hierdoor viel 
de opbrengst niet mee, maar was de kwaliteit 
zeer goed. Omdat we het jaar ingingen met al 
zeer hoge prijzen voor (eiwit)grondstoffen was 
er veel animo voor het voeren van vers gras 
door middel van weiden en stalvoeren. Gelukkig 
kwam er nog een groeispurt van het gras in het 
najaar, zodat er met nog een redelijke hoeveel-
heid graskuil het stalseizoen kon worden inge-
gaan. In team West werd in maart op de stalda-
gen stilgestaan bij een zo goed mogelijke 
voorbereiding op een nieuw weideseizoen onder 
het thema “Springlevend naar buiten!”

Ook de teelt van snijmaïs had te lijden onder 
het koude en drogere weer als gevolg van 
vooral Noordenwind. De snijmaïs werd zeer 
droog geoogst met gemiddeld 41,3 procent 
droge stof en slechts 337 gram zetmeel per kilo-
gram droge stof (Eurofins).

Naast alweer een uitzonderlijk jaar wat betreft 
de groeiomstandigheden waren er gelukkig een 
paar zeer positieve ontwikkelingen die direct 
invloed hadden op ons bedrijf en onze klanten. 
Als eerste was het een jaar waarin we elkaar 
weer zonder beperkingen als gevolg van COVID-
19 konden ontmoeten. 

Fokveedagen, jongveedagen, studieclub bijeen-
komsten en excursies. Overal waar mogelijk 
probeerde ABZ De Samenwerking haar steentje 
bij te dragen door onze aanwezigheid. 

Het voersaldo ontwikkelde zich direct vanaf het 
begin van het jaar positief de goede richting op 
tot zo’n € 13,- per koe per dag in het derde 
kwartaal. Zo’n hoog voersaldo zal historisch blij-
ken te zijn. Was in 2021 het saldo nog beperkt 
vanwege de achterblijvende stijging van de zui-
velprijzen, in 2022 maakte de melkprijs de sterk 
gestegen kosten goed. We zijn als ABZ Rundvee 
erg actief geweest om telkens weer uw voer-
saldo inzichtelijk te maken, zodat daarop 
gestuurd kon worden. 

De onzekerheid rondom stikstof geeft helaas erg 
veel frustratie bij u en ons. Met het massale 
boerenprotest in Stroe hebben we met z’n allen 
laten zien dat het ons menens is en we niet mee 
kunnen gaan in een eenzijdig beleid van reduc-
tie. Op tal van studieclub bijeenkomsten hebben 
wij met u in kleiner verband gepraat over het zo 
goed mogelijk benutten van eiwit in de koe. Het 
blijkt dat daar nog veel mogelijkheden liggen 
waar wij u zo goed mogelijk in willen adviseren. 

We hebben als rundveeteam het jaar afgesloten 
met het online evenement ABZ SMW LIVE waar 
we te gast waren bij HSH Melkvee in Eemdijk. 
We zijn enorm trots dat we met onze aanwezig-
heid in de regio u zo goed mogelijk met raad en 
daad terzijde kunnen staan. Het wederzijdse 
goede contact biedt veel vertrouwen voor een 
nieuw jaar vol met nieuwe uitdagingen.

In de vleesveehouderij gaan we voor het hoog-
ste economische rendement op het vleesveebe-
drijf. Een hoog rendement wordt mede behaald 
door een hoge daggroei, waardoor altijd gezocht 
moet worden naar mogelijkheden om de techni-
sche (en daarmee economische) resultaten te 
verbeteren. ABZ De Samenwerking zet daar 
maximaal op in. Ons ruime assortiment gecom-
bineerd met de inzet van losse grondstoffen, 
reststromen of bijproducten maakt dat we voor 
elke bedrijfssituatie een optimaal rantsoen kun-
nen samenstellen.
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Ook voor de sector melkgeiten is in 2022 
gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor de 
nieuwe coöperatie. Er is onder andere gekeken 
of het assortiment en de aanpak voldoende aan-
sluiten bij de nieuwe werkgebieden van voor 
voormalig De Samenwerking en Bosgoed. Mede 
doordat er veelal met voer op maat gewerkt 
wordt met bijbehorend advies van ervaren spe-
cialisten kunnen we zeker voor elke ondernemer 
het juiste voer voor een concurrerende prijs 
aanbieden.

Er blijft een stijgende vraag naar geitenmelk, 
echter de binnenlandse markt is krimpende. 
Daartegenover zien we een toenemende vraag 
in het buitenland. Met name in Duitsland is de 
vraag naar Nederlandse geitenkaas groot. Dit 
heeft er mede toe geleid dat de melkprijs voor 
geitenmelk in 2022 gestegen is. Het melkvo-
lume stabiliseert, het aandeel biologische gei-
tenmelk blijft daarbinnen met circa 10 procent 
ook gelijk. Naar verwachting zal de focus de 
komende jaren vooral liggen op kostprijsbeheer-
sing en verduurzaming.

Door de opgezette keten-kwaliteit-programma’s 
zijn er al goede ontwikkelingen zoals de afzet 
van de bokken en een hogere duurzaamheid 
van de geiten door in te zetten op duurmelken.

Om onze afzet van geitenvoeders verder te ver-
groten is met ingang van 2023 ons geitenteam 
uitgebreid met een specialist voor Zuid-Neder- 
land.

Door onze nutritionisten is in 2022 gewerkt aan 
het samenvoegen van beide assortimenten. ABZ 
De Samenwerking heeft hierdoor een uitgebreid 
assortiment schapenvoeders. De markt van 
schapen kenmerkte zich door hoge opbrengst-
prijzen in het afgelopen jaar. Door lagere ruw-
voervoorraden en bijdrage aan de hoeveelheid 
mest op de bedrijven zien we het aantal vee-
houders met een tweede tak schapen verminde-
ren. Aan de andere kant zijn er juist bedrijven 
die er meer op inzetten en saldo en voldoening 
halen uit de professionele schapenhouderij. Als 
er actualiteiten zijn worden die gedeeld via de 
e-mailnieuwsbrief. In elke regio is er een specia-
list beschikbaar om de veehouder bij te staan in 
het professioneel houden van schapen.

Plant & Teelt
Vanaf 1 januari was de nieuwe coöperatie ABZ 
De Samenwerking een feit. De afdeling Plant & 
Teelt stond afgelopen jaar in het teken van 
opbouwen en vormgeven. Wat bij De 
Samenwerking in het werkgebied een algemeen 
goed was, wordt nu uitgebouwd over het hele 
werkgebied. In regio West zijn al jaren twee 
specialisten Plant & Teelt actief. Het team is uit-
gebreid met een drietal collega’s. We zijn nog op 
zoek naar een specialist voor regio Noord en 
Zuid. 

In januari hebben we acht webinars (i.v.m. 
COVID-19) gegeven voor licentie verlenging. In 
totaal hebben hier 320 klanten aan deelgeno-
men. De licentie stond in het teken van teelt. In 
september waren de ruwvoerdemo’s. We organi-
seerden vijf bijeenkomsten. In Montfoort, 
Bleiswijk, Hoge Hexel, Meerkerk, Westbroek en 
Nijkerk. We mochten 300 klanten ontvangen die 
zich op de hoogte hebben laten brengen van de 
laatste ontwikkeling op het gebied van ruwvoer-
teelt. Al met al kijken we erg tevreden terug op 
deze bijeenkomsten en gaan we dit voor 
komend jaar nog verder uitbreiden.    

Het seizoen begon nat en koud wanneer al snel 
een droog weertype zijn intrede deed. Hierdoor 
viel de opbrengst van het gras niet mee, al was 
de kwaliteit goed. Ook de teelt van snijmaïs had 
te lijden onder het koude en drogere weer. De 
snijmaïs werd zeer droog geoogst en geen top 
volume. We waren dan ook genoodzaakt onze 
ruwvoerdemo’s naar voren te halen en vonden 
allemaal voor 14 september plaats.

De meststoffenmarkt stond op z’n kop in 2022. 
In januari was de dagprijs rond de € 60,- en in 
december noteerden we rond € 85,-. De voor-
koop van eind 2021 voor seizoen 2022 pakte 
goed uit. De omzet in meststoffen is iets geste-
gen ten opzichte van 2021. Voorraadvorming op 
de bedrijven door beperkte beschikbaarheid en 
hogere prijzen lagen hieraan ten grondslag. De 
graszaden en GBM waren in het voorjaar minder 
gevraagd. Door de vroege oogst van de maïs is 
er nog veel gras en groenbemesters ingezaaid. 
Er was in het najaar ook veel vraag naar klaver 
en graslandkruiden, dit onder invloed van de 
hoge kunstmestprijzen en het nieuwe GLB 
beleid. De omzet van innoculanten, plastic, 
GBM, gras- en maïszaden liet uiteindelijk een 
mooie plus zien.
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Vooruitzichten
De Nederlandse veehouderij wordt jaarlijks 
geconfronteerd met beperkte marges. Voor veel 
ondernemers is het advies voor de toekomst op 
een verantwoorde manier opschalen en werken 
naar een nog hogere efficiency. Daarnaast ont-
staat er meer en meer aandacht voor het struc-
tureel realiseren van een hogere opbrengstprijs, 
door voor een alternatieve markt te gaan produ-
ceren. Er is in Nederland zeker ruimte voor een 
efficiënte veehouderij die voldoet aan de maat-
schappelijke randvoorwaarden. 

De maatschappelijke druk op de Nederlandse 
veehouderij maakt dat omvang van de 
Nederlandse veestapel zal dalen. Consolidatie is 
een antwoord om kosten te blijven beheersen 
en tegelijkertijd door te ontwikkelen om ook in 
de toekomst een professional partner te zijn 
voor de leden/afnemers. ABZ De Samenwerking 
heeft door de samenvoeging van drie bedrijven 
in 2022 hier mooie stappen in kunnen zetten.

Uw coöperatie wil graag vanuit haar vakgebied 
diervoeding uw partner zijn in dit proces. De 
behoefte naar het voeding gerelateerde advies 
waarvan wij onze voeders voorzien, neemt toe. 
Grotere bedrijven met veel dieren per arbeids-
kracht vragen om goed, professioneel advies. 
Net zoals het produceren voor alternatieve 
markten of concepten. Dit alles vraagt kennis en 
kunde van onze buitendienst. Om dit naar de 
toekomst toe te waarborgen is gezonde groei 
het motto van ABZ De Samenwerking. Voor ABZ 
De Samenwerking is de uitdaging het verder 
vergroten van het marktaandeel. De stevige 
positie van uw coöperatie fungeert daarbij als 
steun in de rug.

Marcel Roordink, algemeen directeur Het beste
dichtbij
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Samengevatte jaarrekening 2022
Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. 



Actief

(x € 1.000) 1-1-2023 2-1-2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Concessies, vergunningen en intellectuele 660 180
eigendom
Goodwill 2.129 166

2.789 346

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 9.028 10.011
Machines en installaties 15.203 16.224
Andere vaste bedrijfsmiddelen 6.216 5.328
Vastgoedbeleggingen 1.688 1.777

32.135 33.340

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen 281 388
Overige vorderingen 907 783

1.188 1.171

Vlottende activa

Voorraden 18.196 15.778

Vorderingen

Handelsdebiteuren 26.588 16.017
Belastingen 0 382
Overige vorderingen 172 30
Overlopende activa 966 1.642

27.726 18.071

Liquide middelen 14.144 15.419

Totaal 96.178 84.125

Balans 
geconsolideerd, na resultaatbestemming
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Passief

(x € 1.000) 1-1-2023 2-1-2022

Eigen vermogen

Statutaire reserves 54.448 50.234
Bestemmingsreserve prijs- en 
marktrisico’s 6.500 6.500
Bestemmingsreserve nieuwbouw 6.500 6.500

67.448 63.234

Voorzieningen

Latente belastingverplichtingen 359 374
Overige voorzieningen 2.518 1.985

2.877 2.359

Langlopende schulden 730 1.010

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 100 690
Rekening-courant leden 43 49
Handelscrediteuren 15.990 10.586
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.453 324
Overige schulden 1.800 1.280
Overlopende passiva 5.737 4.593

25.123 17.522

Totaal 96.178 84.125
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(x € 1.000) 2022 2021

Netto-omzet 440.077 285.602

Kostprijs van de omzet 378.573 238.291

Bruto-omzetresultaat 61.504 47.311
Overige bedrijfsopbrengsten 322 285
Brutomarge 61.826 47.596

Lonen en salarissen 14.498 13.089
Sociale lasten 2.198 1.902
Pensioenlasten 1.934 1.366
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 7.653 7.275
Overige waardeveranderingen van vaste activa -24 729
Overige bedrijfskosten 27.818 19.596

Totaal bedrijfslasten 54.077 43.957

Bedrijfsresultaat 7.749 3.639

Rentebaten 150 150
Rentelasten -40 -132

Financiële baten en lasten 110 18

Resultaat voor belastingen 7.859 3.657

Belastingen -1.790 -713

6.069 2.944
Aandeel in het resultaat van deelnemingen -108 -9

Resultaat na belastingen 5.961 2.935

Resultaatbestemming

Te verdelen resultaat 5.961 2.935

Ledenuitkering -1.800 -1.280

Naar statutaire reserves 4.161 1.655

Winst- en verliesrekening
geconsolideerd
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(x € 1.000) 2022 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 7.749 3.639
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en waardeveranderingen 7.629 8.004
Mutatie voorzieningen 517 261

Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden -1.782 -5.103
Mutatie vorderingen -7.834 118
Mutatie kortlopende schulden 6.318 2.726

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 12.597 9.645

Ontvangen interest 110 18
Vennootschapsbelasting -873 -956

-763 -938

Kasstroom uit operationele activiteiten 11.834 8.707

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in vaste activa -11.253 -5.600
Desinvesteringen in vaste activa 242 325

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -11.011 -5.275

823 3.432

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing van leningen -870 -122
Betaalde ledenuitkering -1.228 -2.214

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.098 -2.336

Mutatie liquide middelen -1.275 1.096

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand begin boekjaar 15.419 14.323
Mutatie boekjaar -1.275 1.096

Stand einde boekjaar    14.144    15.419

Kasstroomoverzicht
geconsolideerd
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Algemene toelichting

Rapportageperiode afwijkend van 
een jaar
Het boekjaar van de coöperatie is verdeeld in een 
aaneengesloten reeks van 13 perioden van 4 we-
ken. Het boekjaar 2022 telde 52 weken (2021: 
52 weken). Het boekjaar eindigt met de dichtstbij 
31 december liggende einddatum van een peri-
ode. Voor boekjaar 2022 was dit 1 januari 2023.
 
De vergelijkende cijfers van het voorgaande 
boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubrice-
ring voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Grondslag consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Coöpe-
ratie ABZ De Samenwerking U.A. zijn de financi-
ele gegevens verwerkt van de tot de groep 
 behorende maatschappijen en andere rechts   per-
sonen waarop een overheersende zeggenschap 
kan worden uitgeoefend of waarover de centrale 
leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaar-
rekening is opgesteld met toepassing van de 
grondslagen voor de waardering en de resultaat-
bepaling van Coöperatie ABZ De Samenwerking 
U.A. De financiële gegevens van de groepsmaat-
schappijen en de andere in de consolidatie be-
trokken rechtspersonen en vennootschappen zijn 
volledig in de geconsolideerde jaarrekening op-
genomen onder eliminatie van de onderlinge 
verhoudingen en trans acties. Belangen van der-
den in het vermogen en in het resultaat van 
groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de ge-
consolideerde jaarrekening tot uitdrukking ge-
bracht.

Consolidatiekring
De resultaten van nieuw verworven groepsmaat-
schappijen en de andere in de consolidatie mee-
genomen rechtspersonen en vennootschappen 
worden geconsolideerd vanaf de overname-
datum. Op die datum worden de activa, voorzie-
ningen en schulden gewaardeerd tegen de reële 
waarden. De betaalde goodwill wordt geactiveerd 
en afgeschreven over de economische levens-
duur. De resultaten van afgestoten deel nemingen 
worden in de consolidatie verwerkt tot het tijd-
stip waarop de groepsband wordt verbroken.

Overzicht geconsolideerde belangen

Fusies en overnames

Fusie Coöperatieve Landbouw Vereniging  
“De Samenwerking” u.a. 
Met ingang van 1 januari 2022 is Coöperatie 
Arkervaart-BramecoZon U.A. gefuseerd met Co-
operatieve Landbouw Vereniging “De Samenwer-
king” u.a. De activiteiten van de fusiecoöperatie, 
die de naam Coöperatie ABZ De Samenwerking 
U.A. draagt, blijven hoofdzakelijk bestaan uit de 
productie van en advisering omtrent diervoe-
ders. De fusie kwalificeert als een samensmel-
ting van belangen, waarbij de activa en passiva 
van de fusiepartners in de jaarrekening 2022 
zijn samengevoegd volgens de “pooling-of- 
interest methode”. 

De boekwaarde van de tot Coöperatie Arker-
vaart-BramecoZon U.A. behorende activa en ver-
plichtingen bedroegen per begin boekjaar 2022 
respectievelijk € 73.759.000 en € 16.958.000. 
De boekwaarde van de tot Coöperatieve Land-
bouw Vereniging “De Samenwerking” u.a. beho-
rende activa en verplichtingen bedroegen (voor 
stelselwijziging) per begin boekjaar 2022 
 respectievelijk € 11.878.000 en € 5.883.000. 

Aangezien de balansdatum van de jaarrekening 
2021 2 januari 2022 is en beide coöperaties met 
ingang van 1 januari 2022 zijn gefuseerd, kan 
worden geconcludeerd dat de fusie conform 
 bovenstaande systematiek reeds in de jaar-
rekening 2021 had moeten worden verwerkt. 
Het bestuur acht een verwerking van de fusie in 
de jaar rekening 2021 echter niet in overeen-
stemming met hetgeen gedurende het gehele 
proces van de totstandkoming van de fusie is 
beoogd, namelijk: een fusie tussen beide coöpe-
raties met ingang van het boekjaar 2022. Om 
die reden is ervoor gekozen de samensmelting 
van beide  coöperaties te verwerken in het boek-
jaar 2022. 

Lasten die verband houden met de samensmel-
ting van belangen zijn als kosten opgenomen in 
het jaar waarin ze zijn ontstaan. De totale 
 omvang daarvan wordt geschat op € 143.000.

Naam rechtspersoon Vestigingsplaats % kapitaal

Bosgoed Diervoeders B.V. Wilp        100,0

Welkoop Haastrecht B.V. Haastrecht        100,0
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Overname Bosgoed Diervoeders B.V. 
Op 16 januari 2022 heeft de coöperatie een 
overeenkomst tot koop van de aandelen in 
 Bosgoed Diervoeders B.V. gesloten. Aansluitend 
heeft de daadwerkelijke levering van deze aan-
delen plaatsgevonden. Hierdoor heeft de coöpe-
ratie volledige (100%) zeggenschap verkregen 
in onderhavige vennootschap. De coöperatie 
heeft de resultaten van de overgenomen partij 
om praktische redenen reeds vanaf het begin 
van het boekjaar in haar jaarrekening verwerkt, 
hetgeen echter geen materiële invloed heeft op 
het vermogen en resultaat van de coöperatie. 

De activiteiten van Bosgoed Diervoeders B.V. 
 bestaan uit de productie van en advisering 
 omtrent diervoeders.

Deze transactie is in de jaarrekening 2022 
 verwerkt volgens de “purchase accounting 
 methode”.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor 
het opstellen van de jaarrekening vormt de 
 leiding van Coöperatie ABZ De Samenwerking 
U.A. zich verschillende oordelen en schattingen 
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaar-
rekening opgenomen bedragen. Indien het voor 
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW ver-
eiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 
op de desbetreffende jaarrekening posten.

Schattingswijzigingen 
Als gevolg van de eerder genoemde fusie zijn de 
door beide coöperaties gehanteerde afschrij-
vingsmethoden en -termijnen met elkaar verge-
leken. Uit dit vergelijk bleek dat de afschrij-
vingstermijnen van vergelijkbare activa niet in 
alle gevallen identiek waren. Met het oog op een 
consistente toepassing van waarderingsgrond-
slagen heeft het bestuur de in gebruik zijnde 
 afschrijvingstermijnen waar nodig geacht te har-
moniseren. Als gevolg daarvan zijn de 
afschrijvingslasten in 2022 met € 127.000 toe-
genomen ten opzichte van de situatie waarbij 
geen harmonisatie van afschrijvingstermijnen 
zou hebben plaatsgevonden.

Bedragen
Alle in de kolommen van de toelichting vermelde 
bedragen zijn in € 1.000.
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Grondslagen voor financiële
 verslaggeving 

Algemeen

Algemene grondslagen
De samengevatte jaarrekening is opgesteld in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen 
van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken 
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarver-
slaggeving.

Algemene grondslagen voor 
waardering activa en passiva
Activa en verplichtingen worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaar-
digingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgings-
prijs. 

Algemene grondslagen bepaling 
resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het 
jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten wor-
den slechts opgenomen voor zover zij op balans-
datum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mo-
gelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.

Stelselwijzigingen 
Met ingang van 1 januari 2022 is Coöperatie 
Arkervaart-BramecoZon U.A. gefuseerd met 
 Coöperatieve Landbouw Vereniging “De Samen-
werking” u.a. In de jaarrekening 2021 van 
laatstgenoemde coöperatie is een onderhouds-
voorziening voor machines en installaties en ver-
voersmiddelen verwerkt. In de jaarrekening van 
Coöperatie Arkervaart-BramecoZon U.A. werden 
deze kosten echter geactiveerd en lineair afge-
schreven over de periode tot aan het volgende 
geplande groot onderhoud. Het bestuur van Coö-
peratie ABZ De Samenwerking U.A. heeft beslo-
ten de verwerkingswijze van Coöperatie Arker-
vaart-BramecoZon U.A. te continueren en de 
door Coöperatieve Landbouw Vereniging “De Sa-
menwerking” u.a. toegepaste waarderingsgrond-
slag daaraan te conformeren middels een  retro-
spectief verwerkte stelselwijziging.
 

Het verschil tussen het groepsvermogen aan het 
eind van het boekjaar 2021 voor en na toepas-
sing van de stelselwijziging, zijnde € 439.000, is 
verwerkt als een positieve rechtstreekse mutatie 
van het groepsvermogen aan het begin van het 
boekjaar 2022, met inachtneming van de belas-
tingen naar de winst. Door de stelselwijziging 
zijn de voorziening groot onderhoud en de voor-
ziening latente belastingen per begin boekjaar 
2022 respectievelijk € 585.000 lager en 
€ 146.000 hoger gewaardeerd ten opzichte van 
de situatie dat geen stelselwijziging zou zijn 
doorgevoerd.
 
De vergelijkende cijfers van het voorafgaande 
boekjaar zijn aangepast aan de gewijzigde 
grondslag, waarbij het positieve cumulatieve ef-
fect van de stelselwijziging ad € 360.000 als 
rechtstreekse mutatie in het beginvermogen van 
het boekjaar 2021 is verwerkt. Vanwege de aan-
passing van de vergelijkende cijfers zijn de voor-
ziening groot onderhoud en de voorziening la-
tente belastingverplichtingen per begin boekjaar 
2021 respectievelijk € 480.000 lager en 
€ 120.000 hoger gewaardeerd ten opzichte van 
de situatie dat geen stelselwijziging zou zijn 
doorgevoerd. Als gevolg van de retrospectieve 
verwerkingswijze van de stelselwijziging is het 
resultaat 2021 € 79.000 hoger dan in de situatie 
dat er geen stelselwijziging zou zijn doorge-
voerd. 

Waardeverminderingen  
vaste activa
De coöperatie beoordeelt op iedere balansdatum 
of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 
een bijzondere waardevermindering onderhevig 
kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig 
zijn, wordt de realiseerbare waarde van het ac-
tief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief 
te bepalen, wordt de realiseerbare waarde be-
paald van de kasstroomgenererende eenheid 
waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is 
sprake als de boekwaarde van een actief hoger 
is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde 
en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardever-
minderingsverlies wordt direct als een last ver-
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werkt in de winst- en verliesrekening onder ge-
lijktijdige verlaging van de boekwaarde van het 
betreffende actief.

Pensioenregelingen
Voor de medewerkers is een pensioenregeling 
getroffen in overeenstemming met gemaakte af-
spraken en wettelijke regelingen. De pensioen-
verplichting kwalificeert als een beschikbare pre-
mieregeling en is ondergebracht bij een 
levensverzekeringsmaatschappij. Coöperatie ABZ 
De Samenwerking U.A. heeft dispensatie van het 
verplichte bedrijfstakpensioenfonds (Molenaars-
pensioenfonds), omdat de bij de levensverzeke-
ringsmaatschappij ondergebrachte regeling ten 
minste gelijkwaardig is aan het verplichte be-
drijfstakpensioenfonds.

De coöperatie heeft alle pensioenregelingen ver-
werkt volgens de verplichtingenbenadering. De 
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt 
verantwoord onder de personeelslasten in de 
winst- en verliesrekening. Vooruitbetaalde pre-
mies worden opgenomen als overlopende activa 
indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 
vermindering van toekomstige betalingen. Nog 
niet betaalde premies worden als verplichting op 
de balans opgenomen.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel pri-
maire financiële instrumenten, zoals vorderingen 
en schulden, als financiële derivaten verstaan. 
Voor de grondslagen van primaire financiële in-
strumenten wordt verwezen naar de behandeling 
per balanspost.

Financiële derivaten worden bij eerste verwer-
king tegen reële waarde opgenomen en vervol-
gens per balansdatum tegen de reële waarde 
geherwaardeerd.

De winst of het verlies uit de herwaardering naar 
reële waarde per balansdatum wordt onmiddel-
lijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. In-
dien financiële derivaten echter voor hedge ac-
counting in aanmerking komen en hedge 
accounting wordt toegepast, is de verwerking 
van de winst of het verlies afhankelijk van de 
aard van de afdekking.

Grondslagen voor waardering 
activa

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaar-
deerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 

afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met 
bijzondere waardeverminderingen; dit is het ge-
val als de boekwaarde van het actief (of van de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het ac-
tief behoort) hoger is dan de realiseerbare 
waarde ervan.

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaar-
deerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende 
kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
 lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt 
niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden 
met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht. 

Overige materiële vaste activa worden gewaar-
deerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
inclusief direct toerekenbare kosten, onder af-
trek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzon-
dere waardeverminderingen.
 
De kosten van groot onderhoud van gebouwen 
en terreinen worden verwerkt via een onder-
houdsvoorziening. De toevoegingen aan de voor-
zieningen worden bepaald op basis van de ge-
schatte bedragen voor groot onderhoud en de 
periode die telkens tussen de werkzaamheden 
voor groot onderhoud verloopt.

De kosten van groot onderhoud aan machines en 
installaties, alsook andere vaste bedrijfsmidde-
len, worden met ingang van het boekjaar 2019 
niet meer rechtstreeks als last in de winst- en 
verliesrekening verantwoord, maar geactiveerd 
en afgeschreven volgens de hierboven beschre-
ven grondslagen voor waardering van overige 
materiële vaste activa.
 
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan 
worden uitgeoefend, worden gewaardeerd vol-
gens de vermogensmutatiemethode (nettover-
mogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de 
stemrechten uitgebracht kan worden, wordt er-
van uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend vol-
gens de grondslagen die gelden voor deze jaar-
rekening. Voor deelnemingen waarvan onvol-
doende gegevens beschikbaar zijn voor 
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitge-
gaan van de waarderingsgrondslagen van de 
desbetreffende deelneming.
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Indien de waardering van een deelneming vol-
gens de nettovermogenswaarde negatief is, 
wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor 
zover Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. in 
deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor 
de schulden van de deelneming, dan wel het 
stellige voornemen heeft de deelneming tot be-
taling van haar schulden in staat te stellen, 
wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemin-
gen is gebaseerd op de reële waarde van de 
identificeerbare activa en passiva op het mo-
ment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering 
worden de grondslagen toegepast die gelden 
voor deze jaarrekening, uitgaande van de waar-
den bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waar-
mee de boekwaarde van de deelneming sinds de 
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg 
van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van beteke-
nis kan worden uitgeoefend, worden gewaar-
deerd tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt 
in aanmerking genomen het in het verslagjaar 
gedeclareerde dividend van de deelneming, 
waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden 
worden gewaardeerd tegen reële waarde. 

De onder financiële vaste activa opgenomen vor-
deringen worden initieel gewaardeerd tegen de 
reële waarde onder aftrek van transactiekosten. 
Vervolgens worden deze vorderingen gewaar-
deerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in 
het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. 
Bij de waardering wordt rekening gehouden met 
eventuele waardeverminderingen.

Voorraden
Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd te-
gen verkrijgingsprijs op basis van de ‘first-in, 
first-out’ (FIFO)-methode of lagere marktwaarde. 
 
De levende have is gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijs, vermeerderd met directe kosten of 
tegen lagere opbrengstwaarde. Opbrengsten en 
kosten uit levende have worden verantwoord in 
de winst- en verliesrekening op moment van 
verkoop van de levende have. 
 
De voorraden gereed product worden gewaardeerd 
tegen kostprijs, vermeerderd met een opslag voor 
productie- en vrachtkosten, dan wel  lagere 
opbrengst waarde voor zover nodig onder aftrek 
van een voorziening voor eventuele incourantheid.

De lagere opbrengstwaarde wordt gebaseerd op 
de meest betrouwbare gegevens die beschikbaar 
zijn op het moment van de schatting van het be-
drag dat de voorraden naar verwachting zullen 
opbrengen. Deze schattingen houden rekening 
met prijs- of kostprijsschommelingen die recht-
streeks verband houden met gebeurtenissen die 
plaatsvinden na afloop van de periode voor zo-
ver dergelijke gebeurtenissen een bevestiging 
vormen voor omstandigheden die feitelijk be-
stonden aan het einde van de periode.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking ge-
waardeerd tegen reële waarde inclusief transac-
tiekosten. De vorderingen worden na eerste ver-
werking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of 
disagio en transactiekosten is de geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 
vorderingen, onder aftrek van voorzieningen we-
gens oninbaarheid. Voorzieningen worden op in-
dividuele wijze bepaald.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden 
en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken 
zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstel-
lingen onder kortlopende schulden. Liquide midde-
len worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor waardering 
passiva

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk 
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk 
is en waarvan de omvang op een betrouwbare 
wijze is te schatten. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtin-
gen per balansdatum af te wikkelen. 

Voorziening voor belastingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedra-
gen uit hoofde van verschillen tussen commerci-
ele en fiscale balanswaarderingen wordt een 
voorziening getroffen ter grootte van de som van 
deze verschillen vermenigvuldigd met het gel-
dende belastingtarief.

Overige voorzieningen
Tenzij anders vermeld worden de overige voor-
zieningen gewaardeerd tegen de nominale 
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waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtin-
gen af te wikkelen.

Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste ver-
werking gewaardeerd tegen reële waarde. Trans-
actiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de 
verwerving van de langlopende schulden worden 
in de waardering bij eerste verwerking opgeno-
men. Langlopende schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamorti-
seerde kostprijs. Indien er geen sprake is van 
agio of disagio of transactiekosten is de geamor-
tiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 
van de schuld.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste ver-
werking gewaardeerd tegen reële waarde. Kort-
lopende schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend 
met agio of disagio en onder aftrek van transac-
tiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling 
resultaat

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbreng-
sten van de in het verslagjaar geleverde goede-
ren en verleende diensten onder aftrek van kor-
tingen en de over de omzet geheven 
belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de 
verkoop van goederen worden verantwoord op 
het moment dat alle belangrijke rechten op eco-
nomische voordelen alsmede alle belangrijke ri-
sico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs 
van deze goederen wordt aan dezelfde periode 
toegerekend. Opbrengsten van diensten worden 
opgenomen naar rato van de mate waarin de 
diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat 
moment in het kader van de dienstverlening ge-
maakte kosten in verhouding tot de geschatte 
kosten van de totaal te verrichten dienstverle-
ning. De kostprijs van deze diensten wordt aan 
dezelfde periode toegerekend.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig ver-
werkt, rekening houdend met de effectieve ren-
tevoet van de desbetreffende activa en passiva.

Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend te-
gen het geldende tarief over het resultaat van 

het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden 
met permanente verschillen tussen de winstbe-
rekening volgens de jaarrekening en de fiscale 
winstberekening, en waarbij actieve belastingla-
tenties (indien van toepassing) slechts worden 
gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan 
waarschijnlijk is.

Aandeel in resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed 
van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke 
en financiële beleid, wordt opgenomen het aan 
de coöperatie toekomende aandeel in het resul-
taat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt 
bepaald op basis van de bij Coöperatie ABZ De 
Samenwerking U.A. geldende grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling. Bij deelnemin-
gen waarin geen invloed van betekenis op het 
zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 
wordt het dividend als resultaat aangemerkt.

Grondslagen voor 
kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen voor het 
opstellen van het kasstroom-
overzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het kas-
stroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend 
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koers-
verschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk 
in het kasstroomoverzicht getoond. 
 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, 
ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Betaalde ledenuitkeringen zijn opge-
nomen onder de kasstroom uit financieringsacti-
viteiten. 
 
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom 
van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financi-
ele leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. De waarde van de gerelateerde ac-
tiva en leaseverplichting zijn in de toelichting 
van balansposten verantwoord. De betaling van 
de leasetermijnen uit hoofde van het financiële 
leasingcontract zijn voor het gedeelte dat be-
trekking heeft op de aflossing als een uitgave uit 
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het 
gedeelte dat betrekking heeft op de interest als 
een uitgave uit operationele activiteiten.
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Materiële vaste activa

De mutaties in de boekwaarden van de materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

Bedrijfs-
gebouwen en  

terreinen

Machines 
en 

installaties

Andere  
vaste bedrijfs-

middelen
Vastgoed-

beleggingen Totaal

Boekwaarde per 
3 januari 2022  10.011 16.224 5.328 1.777 33.340

Mutaties 

Investeringen 54  3.514 2.162 0 5.730
Desinvesteringen -1.321   -2.197 -1.680 0 -5.198
Afschrijvingen en
waardeverminderingen -902 -4.452 -1.436 -89 -6.879
Afschrijvingen               
desinvesteringen 1.186 2.114 1.594 0 4.894
Nieuw in consolidatie               0 0 248 0 248

Saldo -983 -1.021 888 -89 -1.205

Boekwaarde per 
1 januari 2023

Aanschaffingswaarde 20.994 63.795 15.740 2.239 102.768
Cumulatieve afschrijvingen  
en waardeverminderingen -11.966  -48.592 -9.524 -551 -70.633

Boekwaarde 9.028 15.203 6.216 1.688 32.135

Afschrijvingspercentages 0%-20% 10%-20% 10%-33% 4%

De actuele waarde van de onroerende zaken bedraagt, gebaseerd op de WOZ-beschikkingen van gemeenten, 
circa € 23.664.000.

Toelichting op de balans
geconsolideerd
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Financiële vaste activa

Andere deel-
nemingen

Overige 
vorderingen

Stand per 3 januari 2022 388 783

Investeringen 0 173
Desinvesteringen 0 -51
Waardeverminderingen -105 -6
Aandeel in resultaat deelnemingen -2   0
Nieuw in consolidatie 0 8

Stand per 1 januari 2023 281 907

Andere deelnemingen 2022 2021
Schothorst Feed Research B.V. 60 60
Coöperatie K.T.C. Proefboerderij Zegveld U.A. 0 105
Op- en Overslag Coöperatie Oost Nederland U.A. 221 223

281 388

Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. heeft een belang van:
- 4,6% in Schothorst Feed Research B.V. te Lelystad
- 9 lidmaatschapsrechten in Coöperatie K.T.C. Proefboerderij Zegveld U.A.
   te Zegveld
- 50,0% in Op- en Overslag Coöperatie Oost Nederland U.A. te Nijkerk

Overige vorderingen
Leningen u/g 86 159
Af: voorziening leningen u/g -80 -104
Latente belastingvorderingen 901 728

907 783

Voorraden

De voorraden zijn als volgt te specificeren:
Grond- en hulpstoffen 8.133 6.272
Gereed product en handelsgoederen 7.898 7.295
Levende have 2.165 2.211

18.196 15.778

Eigen vermogen

Statutaire reserves
Stand bij aanvang boekjaar 49.796 49.038
Rechtstreekse mutatie stelselwijzigingen 438 360
Aangepast eigen vermogen 50.234 49.398

Resultaatbestemming boekjaar 4.161 1.655
Resultaatbestemming vorig boekjaar 53 181
Naar: Bestemmingsreserve prijs- en marktrisico’s 0 -1.000
Stand bij einde boekjaar 54.448 50.234
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Bestemmingsreserve prijs- en marktrisico’s 2022 2021
Voor prijsrisico’s op goederen en marktrisico’s is een bestemmingsreserve 
gevormd. 

Het verloop hiervan is als volgt:
Stand bij aanvang boekjaar 6.500 5.500
Mutaties verslagjaar 0 1.000

Stand bij einde boekjaar 6.500 6.500

Bestemmingsreserve nieuwbouw
Deze reserve is gevormd voor nieuwbouw.

Het verloop hiervan is als volgt:
Stand bij aanvang boekjaar 6.500 6.500
Mutaties verslagjaar 0 0

Stand bij einde boekjaar 6.500 6.500

Voorzieningen

Latente belastingverplichtingen
Stand bij aanvang boekjaar 374 243
Mutatie vanwege stelselwijziging 0 146
Onttrekking -15 -15

Stand bij einde boekjaar 359 374

Langlopende schulden 2022 2021

Hypothecaire leningen ABN AMRO
Stand bij aanvang boekjaar 1.010 1.700
Aflossingen -180 0
Aflossingsverplichting komend boekjaar -100 -690

Stand bij einde boekjaar 730 1.010

Overige voorzieningen
Stand per

3 januari 2022 Dotatie
Onttrekking

/Vrijval
Nieuw in

consolidatie
Stand per

1 januari 2023

Productaansprakelijkheid 125 65 0 0 190
Verlieslatende contracten 130 171 0 0 301
Groot onderhoud gebouwen 1.139 373 -172 0 1.340
Bodemsanering 320 45 0 0 365
Jubileumverplichtingen 271 50 -15 16 322

1.985 704 -187 16 2.518

De voorzieningen zijn overwegend langlopend van aard.
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De rentevoet van de langlopende schulden bedraagt 2,15%. Van het totaal bedrag aan langlopende schulden 
heeft een bedrag van € 330.000 een resterende looptijd langer dan vijf jaar. 

Uit hoofde van de financieringsovereenkomst met de ABN AMRO Bank N.V. zijn de volgende zekerheden 
verstrekt:

-  1e hypotheek ad € 4.100.000 op onroerend goed gelegen aan de Provincialeweg Oost te Haastrecht;
- 1e pandrecht op banktegoeden ABN AMRO N.V.

Kortlopende schulden 2022 2021

Rekening-courant leden
Stand bij aanvang boekjaar 49 49
Uitbetaald -6 0

Stand bij einde boekjaar 43 49

Overige schulden
Uitkering leden 1.800 1.280

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

De coöperatie is termijncontracten aangegaan voor de inkoop van grondstoffen en voor de verkoop van 
 diervoeders.

Per ultimo 2022 is voor een bedrag van € 3.469.000 aan investeringsverplichtingen aangegaan. 

De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten bedragen in totaal € 159.000. 
Hiervan vervalt binnen een jaar € 59.000. Er zijn geen verplichtingen langer dan vijf jaar. 

Er is een rekening-courantfaciliteit bij de ABN-AMRO Bank N.V. met een krediet maximum van € 750.000. 
Het krediet wordt ieder jaar voor de periode van 1 augustus tot en met 1 april tijdelijk verhoogd naar 
€ 1.500.000. De met deze faciliteit samenhangende zekerheden zijn vermeld in de toelichting op de lang-
lopende schulden.
 
Er zijn bankgaranties afgegeven voor een totaalbedrag van € 5.000.



38

Toelichting op de winst- en  
verliesrekening
geconsolideerd

Netto-omzet 2022 2021

Diervoeders 402.035 264.650
Meststoffen 16.825 6.183
Zaaizaden 1.840 1.504
Levende have 16.131 10.339
Winkelartikelen 1.986 1.823
Overige omzet 1.260 1.103

440.077 285.602

De netto-omzet is in 2022 ten opzichte van 2021 met 54,1% gestegen. 
Van de netto-omzet is in 2022 een bedrag van € 16.555.000 buiten Nederland, 
binnen de EU, gerealiseerd. 
De afzet aan leden bedraagt ongeveer 81% van de totale afzet diervoeders.

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten 2.158 1.981
Energie- en huisvestingskosten 10.668 6.082
Exploitatiekosten 4.243 3.854
Kantoorkosten 1.512 1.248
Autokosten 5.496 3.601
Verkoopkosten 652 541
Algemene kosten 1.946 1.456
Commissaris- en verenigingskosten 172 187
Mutatie voorzieningen 667 305
Kosten onderzoek en ontwikkeling 304 341

27.818 19.596

Belastingen

Vennootschapsbelasting -1.979 -817
Mutatie voorziening belastingen  189 104

-1.790 -713

Het gemiddelde effectieve belastingtarief bedraagt 22,8% (2021: 19,5%), terwijl 
het toepasselijk belastingtarief 25,8% bedraagt (2021: 25%). Het verschil tussen 
beide tarieven wordt vooral veroorzaakt door fiscaal niet aftrekbare afschrijvingen 
en de fiscaal aftrekbare ledenuitkering.
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Gemiddeld aantal werknemers 2022 2021

Kantoor 48 45
Verkoop 67 61
Expeditie 56 52
Productie en magazijn 65 64
Winkel 8 8

244 230

Bezoldiging
De beloning van de commissarissen bedraagt in 2022 € 138.000 (2021: € 101.000).

Ledenaantal
Per ultimo 2022 bedroeg het ledenaantal van de coöperatie 2.601 leden (2021: 2.607).

Gebeurtenissen na balansdatum
Met ingang van 1 januari 2023 is Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. gefuseerd met Bosgoed Diervoeders 
B.V. De activiteiten van de fusiecoöperatie, die de naam Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. draagt, blijven 
hoofdzakelijk bestaan uit de productie van en advisering omtrent diervoeders. De fusie kwalificeert als een 
fusie onder gemeenschappelijke leiding, waarbij de keuze is gemaakt de activa en passiva van de fusiepart-
ners in de jaarrekening 2023 samen te voegen volgens de “pooling-of-interest methode”. De boekwaarde van 
de tot Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. behorende activa en verplichtingen bedroegen ultimo boekjaar 
respectievelijk € 95.503.000 en € 28.055.000. De boekwaarde van de tot Bosgoed Diervoeders B.V. behoren-
de activa en verplichtingen bedroegen ultimo boekjaar respectievelijk € 3.231.000 en € 717.000. 

Aangezien de balansdatum van onderhavige jaarrekening 1 januari 2023 is en beide ondernemingen met in-
gang van 1 januari 2023 zijn gefuseerd, kan worden geconcludeerd dat de fusie conform bovenstaande syste-
matiek reeds in de jaarrekening 2022 had moeten worden verwerkt. Het bestuur acht een verwerking van de 
fusie in de jaarrekening 2022 echter niet in overeenstemming met hetgeen gedurende het gehele proces van 
de totstandkoming van de fusie is beoogd, namelijk: een fusie tussen beide ondernemingen met ingang van 
het boekjaar 2023. Om die reden is ervoor gekozen de samensmelting van beide ondernemingen te verwer-
ken in het boekjaar 2023. 

Lasten die verband houden met de samensmelting van belangen zijn als kosten opgenomen in het jaar waarin 
ze ontstaan. De totale omvang daarvan wordt geschat op € 9.000.
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Controleverklaring van de  
onafhankelijke accountant
Aan: de Ledenraad, de Raad van Commissaris-
sen en het bestuur van Coöperatie ABZ  
De Samenwerking U.A.

Verklaring over de in het jaarverslag opge-
nomen samengevatte jaarrekening 2022 

Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2022 (hierna ‘de 
samengevatte jaarrekening’) van Coöperatie 
ABZ De Samenwerking U.A. te Nijkerk is ont-
leend aan de gecontroleerde jaarrekening 2022 
(hierna: ‘de gecontroleerde jaarrekening’) van 
Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte 
jaarrekening in alle van materieel zijnde aspec-
ten consistent met de gecontroleerde jaarreke-
ning 2022 op basis van de grondslagen zoals 
beschreven op pagina 28 t/m 33 van de toelich-
ting.

De samengevatte jaarrekening bestaat uit:
1.  de samengevatte geconsolideerde balans per 

1 januari 2023;
2.  de samengevatte geconsolideerde winst- en 

verliesrekening over 2022; en
3.  het samengevatte geconsolideerde 

 kasstroomoverzicht over 2022.

Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle 
toelichtingen die zijn vereist op basis van de 
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving. Het kennisnemen van de 
samengevatte jaarrekening en onze verklaring 
daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van 
het kennis nemen van de gecontroleerde jaarre-
kening en onze controleverklaring daarbij. De 
samengevatte jaarrekening en de gecontroleer-
de jaarrekening bevatten geen weergave van 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden 
sinds de datum van onze controleverklaring van 
2 maart 2023.

De gecontroleerde jaarrekening en 
onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt 
bij de gecontroleerde jaarrekening 2022 van 
Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. te Nijkerk 
in onze controleverklaring van 2 maart 2023.

Verantwoordelijkheden van het 
bestuur en de Raad van Commissa-
rissen voor de samengevatte jaarre-
kening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstel-
len van de samengevatte jaarrekening op basis 
van de grondslagen zoals beschreven op pagina 
28 t/m 33 van de toelichting. De Raad van Com-
missarissen is verantwoordelijk voor het uitoefe-
nen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de coöperatie.

Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een 
oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle 
van materieel belang zijnde aspecten consistent 
is met de gecontroleerde jaarrekening op basis 
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in over-
eenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om 
te rapporteren betreffende samengevatte finan-
ciële overzichten’.

Ridderkerk, 2 maart 2023

Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V.

w.g. M.P. Noteboom RA MSc RV
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Resultaatbestemming en
aansprakelijkheid
Statutaire regeling resultaatbestemming
Volgens artikel 26 van de statuten wordt op voorstel van het bestuur en de Raad van Commissarissen 
een door de Ledenraad te bepalen bedrag of percentage gereserveerd.

Voorstel resultaatbestemming 2022
Aan de Ledenraad zal worden voorgesteld om het resultaat na belastingen ad € 5.961.000 als volgt 
te verdelen:

Uit te keren aan de leden € 1.800.000
Toe te voegen aan de statutaire reserves  € 4.161.000

Het voorstel resulteert in een nabetaling van € 3,00 per ton mengvoer.

Vooruitlopend op de vaststelling door de Ledenraad is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Statutaire aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie bij ontbinding wordt uitgeslo-
ten. Hetzelfde geldt voor tussentijdse tekorten (artikel 12 van de statuten).
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Preadvies van de Raad van 
Commissarissen
Aan de Ledenraad
Op grond van artikel 25 van de statuten hebben wij de jaarrekening en het jaarverslag over het jaar 
2022 laten controleren door Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V. te Ridderkerk. De 
controle verklaring bij de samengevatte jaarrekening 2022 vindt u in dit verslag opgenomen. Ons toe-
zicht op de naleving van de statuten en onze controle op de handelingen van het bestuur geven ons 
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Wij adviseren u daarom de jaarrekening over het 
boekjaar 2022 onveranderd vast te stellen, de door het bestuur en de Raad van Commissarissen 
gedane voorstellen aan te nemen en decharge te verlenen voor het door het bestuur gevoerde beleid 
en het door de Raad van Commissarissen gehouden toezicht.

Nijkerk, maart 2023

De Raad van Commissarissen,

O.A. van Dobbenburgh, voorzitter
J.T.T. Vlooswijk, vicevoorzitter
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Organigram
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Personalia

ir. drs. Marcel (C.) Roordink (1975)
Functie : Algemeen directeur / bestuurder
Benoeming  :  2 augustus 1999, directeur vanaf  

28 februari 2005
Nationaliteit  : Nederlands
Woonplaats  : Putten
Nevenfuncties  :  Bestuurslid Nederlandse Vereniging 

Diervoederindustrie (NEVEDI)
 :  Lid Raad van Toezicht Stichting 

Secure Feed
 :  Bestuurslid Stichting Bevordering 

Studie Diervoeding
 :  Voorzitter Landelijke Vereniging van 

Directeuren van aan- en 
    verkoop coöperaties en hun deel-

nemingen
 :  Bestuurslid Op- en Overslag Coöpe-

ratie Oost Nederland
 :  Bestuurslid Stichting Coöperatieve 

Inkoop Service
 

ing. Cor (C.M.) van Dijk (1962)
Functie : Commercieel directeur
Benoeming  :  2 januari 1989, commercieel direc-

teur vanaf 31 december 2012
Nationaliteit  : Nederlands
Woonplaats  : Terschuur
Nevenfuncties  : Geen

Mw. drs. Sandra (S.T.) Duursma-Koelewijn RA (1977)
Functie : Manager Administratie & Financiën
Benoeming  : 1 januari 2019
Nationaliteit  : Nederlands
Woonplaats  : Bunschoten-Spakenburg
Nevenfuncties  : Geen

ing. drs. Willy (W.L.G.) Hanssen MSc (1963)
Functie : Directeur Strategie & Coöperatie
Benoeming  :  1 mei 2016, directeur Strategie &  

Coöperatie vanaf 1 januari 2022
Nationaliteit  : Nederlands
Woonplaats  : Someren
Nevenfuncties  : Bestuurslid vereniging VoederWaarde.nl

ing. Martin (M.A.) Hoogenboom (1973)
Functie : Manager Supply chain
Benoeming  :  13 november 1995, manager Supply 

Chain vanaf 1 januari 2022
Nationaliteit  : Nederlands
Woonplaats  : Linschoten
Nevenfuncties  : Geen

Mw. Alie (A.) Wernsen-Van Broekhuizen (1967)
Functie : Manager Personeel & Organisatie
Benoeming  :  17 juni 1987, manager Personeel & 

Organisatie vanaf 31 december 2012
Nationaliteit  : Nederlands
Woonplaats  : Putten
Nevenfuncties  : Geen

Directie en Management Team

Auditcommissie
A.G.M. van Schaaik (voorzitter)
G. van den Berg (secretaris)
H. Jolink

Selectie- en benoemingscommissie
O.A. van Dobbenburgh (voorzitter)
Y. de Groot-Krikke (secretaris)
C. Hagoort

Remuneratiecommissie
A. Visch (voorzitter)
O.A. van Dobbenburgh (secretaris)
Y. de Groot-Krikke

Commissies Raad van Commissarissen
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drs. Rens (O.A.) van Dobbenburgh (1959)
Functie :  Voorzitter Raad van Commissaris-

sen
Benoeming :  26 mei 2011, voorzitter vanaf 4 mei 

2015
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Middelbeers
Beroep :  Voorzitter Federation of Veterinari-

ans of Europe (FVE)
Overige functies :  Lid Raad van Advies geitenhou-

ders-coöperatie Amalthea U.A.
Huidige zittingstermijn : 2022-2026
Herkiesbaar : niet herkiesbaar

Harold (J.J.T.) Vlooswijk (1972)
Functie :  Vicevoorzitter Raad van Commissa-

rissen
Benoeming :  28 september 2007, vicevoorzitter 

vanaf 1 januari 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Papekop
Beroep : Melkveehouder
Overige functies :  Voorzitter Collectief voor Agrarisch 

Natuur- en Landschapsbeheer Rijn
   en Gouwe Wiericke
 :  Voorzitter Pastoraatsgroep Oudewa-

ter RK Parochie Pax Christi
 :  Bestuurslid Kernteam Gebiedspro-

ces Oudewater Noord
 :  Bestuurslid Agrarische Natuurver-

eniging De Lange Ruige Weide
 :  Watermakelaar voor Hoogheem-

raadschap De Stichtse Rijnlanden
Huidige zittingstermijn : 2022-2023
Herkiesbaar : niet herkiesbaar

Gerrit (G.) van den Berg (1964)
Functie :  Secretaris Raad van Commissaris-

sen
Benoeming : 18 maart 2019
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Ane
Beroep : Pluimveehouder
Overige functies : Gemeenteraadslid CDA Hardenberg
 :  Lid plattelandscommissie CDA Over-

ijssel
Huidige zittingstermijn : 2019-2023
Herkiesbaar : 2x herkiesbaar

Jaco (J.) Geurts (1972)
Functie : Lid Raad van Commissarissen
Benoeming : 21 maart 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Scherpenzeel
Beroep : Varkenshouder
Overige functies :  Bestuurslid Agrarische natuur- en 

milieuvereniging Vallei Horstee
 :  Voorzitter Stichting VVV Scherpen-

zeel
 :  Bestuurslid VVD Netwerk Vallei en 

Veluwe
 : Ledenraadslid AB Midden Nederland
Huidige zittingstermijn : 2022-2026
Herkiesbaar : 2x herkiesbaar

Ytsje (Y.) de Groot-Krikke (1968)
Functie : Lid Raad van Commissarissen
Benoeming : 22 maart 2021
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Vrouwenparochie
Beroep : Melkveehouder
Overige functies : Ledenraad Coöperatie AB Vakwerk
 :  Raad van Toezicht St. Chr. Primair 

Onderwijs De Tjongerwerven
 : Gemeenteraadslid CDA Waadhoeke
Huidige zittingstermijn : 2021-2025
Herkiesbaar : 2x herkiesbaar

Coen (C.) Hagoort (1965)
Functie : Lid Raad van Commissarissen
Benoeming :  4 december 2015, lid RvC vanaf  

1 januari 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Waarder
Beroep : Melkveehouder
Overige functies : Geen
Huidige zittingstermijn : 2022-2025
Herkiesbaar : niet herkiesbaar

Henk (H.) Jolink (1965)
Functie :  Lid Raad van Commissarissen
Benoeming : 22 maart 2021
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Drempt
Beroep : Melkveehouder
Overige functies :  Senior adviseur Landelijk gebied 

Aveco de Bondt
 :  Gebiedsmakelaar Zoetwatervoorzie-

ning Oost Nederland Gelderland
Huidige zittingstermijn : 2021-2025
Herkiesbaar : 2x herkiesbaar

Adwin (A.G.M.) van Schaaik (1969)
Functie :  Lid Raad van Commissarissen
Benoeming :  11 oktober 2013, lid RvC vanaf 

1 januari 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Lopik
Beroep : Melkveehouder
Overige functies :  Gemeenteraadslid VVD Lopik
Huidige zittingstermijn : 2022-2025
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Alex (A.) Visch (1978)
Functie :  Lid Raad van Commissarissen
Benoeming : 25 maart 2015
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : ‘t Harde
Beroep : Pluimveehouder
Overige functies :  Lid sectoradviescommissie NVP
Huidige zittingstermijn : 2019-2023
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Theo (T.N.) van Zoest (1984)
Functie :  Lid Raad van Commissarissen
Benoeming :  8 oktober 2010, lid RvC vanaf  

1 januari 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Reeuwijk
Beroep : Melkveehouder
Overige functies : Geen
Huidige zittingstermijn : 2022-2024
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Raad van Commissarissen
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Jeroen (J.) van Middelaar (1971)
Functie : Vicevoorzitter Ledenraad
Benoeming : 10 oktober 2016
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Koudum
Beroep : Melkveehouder
Huidige zittingstermijn : 2019-2025
Herkiesbaar : niet herkiesbaar

Yvonne (Y.) Verhoeven-Piek (1992)
Functie : Secretaris Ledenraad
Benoeming : 10 oktober 2016
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Lelystad 
Beroep : Melkveehouder
Huidige zittingstermijn : 2020-2026
Herkiesbaar : niet herkiesbaar

Ben (B.) Apeldoorn (1970)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 10 oktober 2016
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Woudenberg
Beroep : Melkveehouder
Huidige zittingstermijn : 2019-2023
Herkiesbaar : niet herkiesbaar

Jelle (J.J.) Bangma (1974)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 1 april 2019
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Nij Beets
Beroep : Melkveehouder
Huidige zittingstermijn : 2019-2023
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Maike (M.) van den Borne (1987)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 1 april 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Hooge Mierde
Beroep : Pluimvee- en melkveehouder
Huidige zittingstermijn : 2022-2026
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Dirk (D.) van de Bunt (1982)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 1 april 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Nijkerk
Beroep : Geitenhouder
Huidige zittingstermijn : 2022-2026
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Dennis (D.) van Dasselaar (1990)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 1 april 2020
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Nijkerk
Beroep :  Melkvee- en biologische  

varkenshouder
Huidige zittingstermijn : 2020-2024
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Jolanda (J.) van Doren (1965)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 10 oktober 2016
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Zeeland
Beroep : Pluimveehouder
Huidige zittingstermijn : 2020-2024
Herkiesbaar : niet herkiesbaar

Albrecht (J.A.) Finnema (1980)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 10 oktober 2016
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Warstiens
Beroep : Melkveehouder
Huidige zittingstermijn : 2020-2025
Herkiesbaar : niet herkiesbaar

Mike (M.) Gering (1977)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 1 april 2021
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Hengevelde
Beroep : Pluimveehouder
Huidige zittingstermijn : 2021-2025
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Dick (D.W.) de Groot (1972)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming :  10 oktober 2014, lid Ledenraad 

vanaf 1 januari 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Giessenburg
Beroep : Melkveehouder
Huidige zittingstermijn : 2022-2023
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Wim (W.) van Helvoort (1966)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 10 oktober 2016
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Someren
Beroep : Melkveehouder
Huidige zittingstermijn : 2020-2024
Herkiesbaar : niet herkiesbaar

Ledenraad
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Antoinette (A.M.) van Kats-van Lent (1964)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming :  30 juli 2020, lid Ledenraad vanaf 

1 januari 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Lopik
Beroep : Melkveehouder
Huidige zittingstermijn : 2022-2026
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Kees (C.D.) Kortleve (1968)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming :  8 oktober 2010, lid Ledenraad 

vanaf 1 januari 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Noordeloos
Beroep : Melkveehouder
Huidige zittingstermijn : 2022-2024
Herkiesbaar : niet herkiesbaar

John (H.A.B.) Mocking (1968)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 1 april 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Woubrugge
Beroep : Varkenshouder
Huidige zittingstermijn : 2022-2026
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Henri (H.J.M.) Peters (1971)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 1 april 2021
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Leunen
Beroep : Varkenshouder
Huidige zittingstermijn : 2021-2025
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Thomas (T.) van Rossum (1993)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 1 april 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Woerdense Verlaat
Beroep : Melkveehouder
Huidige zittingstermijn : 2022-2026
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Carla (K.C.) van der Spek-de Vries (1968)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 10 oktober 2016
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Houwerzijl
Beroep : Pluimveehouder
Huidige zittingstermijn : 2019-2023
Herkiesbaar : niet herkiesbaar

Mattieu (M.F.) Spruit (1973)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming :  12 oktober 2012, lid Ledenraad 

vanaf 1 januari 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Oudewater
Beroep :  Melkvee- en varkens houder
Huidige zittingstermijn : 2022-2024
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Arnold (A.) Vlastuin (1965)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 1 april 2022
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Lunteren
Beroep : Varkenshouder
Huidige zittingstermijn : 2022-2026
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar

Erwin (E.) van de Wolfshaar (1984)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 10 oktober 2016
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Vragender 
Beroep : Varkenshouder
Huidige zittingstermijn : 2020-2025
Herkiesbaar : niet herkiesbaar

Jan (J.) Woudstra (1984)
Functie : Lid Ledenraad
Benoeming : 1 april 2021
Nationaliteit : Nederlands
Woonplaats : Menaldum
Beroep : Melkveehouder
Huidige zittingstermijn : 2021-2025
Herkiesbaar : 1x herkiesbaar
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Adressen

Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A.

ABZ De Samenwerking
Postbus 5, 3860 AA Nijkerk
E  info@abzdesamenwerking.nl
W www.abzdesamenwerking.nl

Kantoor Nijkerk
Westkadijk 4, 3861 MB Nijkerk
T 033 422 1510

Kantoor Eindhoven
Hastelweg 159, 5652 CJ Eindhoven
T 040 238 0777

Kantoor Haastrecht
Provincialeweg Oost 34a, 2851 AE Haastrecht
T 0182 502 344

Kantoor Stroobos
Groningerstreek 20, 9871 PG Stroobos
T 0512 35 1281

Productielocatie Nijkerk
Ampèrestraat 1B, 3861 NC Nijkerk

Productielocatie Eindhoven
Hastelweg 159, 5652 CJ Eindhoven

Productielocatie Haastrecht
Provincialeweg Oost 36, 2851 AE Haastrecht

Productielocatie Stroobos
Groningerstreek 20, 9871 PG Stroobos

Productielocatie Markelo
Goorseweg 3, 7475 BB Markelo

Productielocatie Leusden
Hamersveldseweg 138, 3833 GV Leusden

Colofon

Uitgave : Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A.
Druk : VdR druk & print, Nijkerk





Het beste dichtbij


