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Rouveen, 12 juli 2021 

Betreft: Samenwerking met Zuid - Oost Salland en invulling vacature directeur 

 

Beste relatie, 

Tijdens de ledenbijeenkomsten in de loods van de fabriek aan de Lichtmisweg zijn de leden 

geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Coöperatie en de invulling van de 

functie van algemeen directeur. 

Voorzitter Henk van der Horst opent de 

bijeenkomst en heet iedereen welkom. Het is 

fijn om iedereen weer fysiek te zien in plaats 

van online, na twee online algemene 

ledenvergaderingen. In deze loods kunnen 

we op een juiste manier de 

coronamaatregelen in acht nemen. 

Plaatsvervangend directeur Bart Eggink 

presenteert de uitslag van de voer enquête 

kwartaal 1 2020 t.o.v. kwartaal 1 2021. Dit is 

een overzicht van alle mengvoerafzet in 

Nederland. De conclusie daarvan is:  

- dat het aantal runderen nagenoeg gelijk is gebleven, echter afzet melkveevoeders gedaald 

met – 6%; 

- ook de afzet van varkens- en pluimveevoeders is gedaald met resp. – 2 en -3 %;  

- de afzet van enkelvoudige voeders is met – 

16% gedaald. 

De kwartaalcijfers zijn goed bij De Eendracht. Dit 

kwartaal is de afzet van mengvoer 12% hoger dan 

vorig jaar. Het personeel in de productie werkt in 

ploegendienst, zodat er 20 uur per dag, 5 dagen 

per week geproduceerd kan worden, naast de 

zaterdag. Ook de omzet van de Welkoopwinkel is 

goed. We zijn trots op de medewerkers voor hun 

inzet voor de Coöperatie. Dit alles zonder steun 

van de overheid, maar op eigen kracht.   
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Vacature directeur: na het afscheid van Gert Bosch in augustus 2020 is Bart Eggink tijdelijk als 

directeur aan de slag gegaan. De vacature van directeur is op diverse manieren naar buiten gebracht. 

Hierop zijn meerdere reacties binnengekomen, en er zijn gesprekken gevoerd met meerdere 

sollicitanten. Als RvC waren wij van mening dat de juiste persoon er niet tussen zat. 

Aangezien we al een tijd VLOG-voer maken voor Zuid - Oost Salland waren er al warme contacten 

met het bestuur en de directeur en kwam de optie van een gedeelde directeur naar voren. Na goede 

gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat deze stap voor beide coöperaties een goede keuze 

is. De huidige directeur van Coöperatie Zuid - Oost Salland, zijn naam is Hans Verheul, hij heeft zich 

graag bereid verklaard om ook leiding te willen  geven aan onze Coöperatie. In de bijgesloten bijlage 

zal hij zich graag nader aan u voorstellen. 

De Eendracht is de kleinste veevoercoöperatie van Nederland. Daar zijn we trots op.  

Zuid - Oost Salland is de één-na-kleinste en daar zijn ze in Haarle ook trots op.  

Beide coöperaties willen zelfstandig blijven, maar wel samenwerken. De voordelen kunnen zijn:  

- kennis uitwisselen; 
- gezamenlijk voorlichtingsoverleg; 

- uitwisseling van productie; 

- uitwisseling van transport; 

- gezamenlijke inkoop van grondstoffen en machines; 

- kennis personeelszaken, opleiding 

Belangrijk is: alles op zijn tijd, dus niet tegelijk.  

De coöperaties blijven geheel zelfstandig en behouden hun eigendommen, hun medewerkers, hun 

leden en hun eigen bestuur en/of RvC.  

De leden van de beide Coöperaties èn de medewerkers zijn reeds eerder geïnformeerd en 

meegenomen in dit proces. Zij zijn allen enthousiast en unaniem akkoord met deze gezamenlijke stap 

die gemaakt gaat worden. 

Vanaf 1 september a.s. zal officieel de samenwerking gestart gaan worden, we zijn klaar voor de 

toekomst, te beginnen bij vandaag. We hebben er zin an! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henk van der Horst, voorzitter 

Bart Eggink, directeur 

 

Bijlage: Hans Verheul stelt zich voor  

 


