
 

 

 Notulen 
Datum vergadering 23 februari 2021 

Naam vergadering Districtswebinar 2021 – District 1 Zuidwest-Nederland 

    

 

Wegens de corona-pandemie is dit jaar de ledenvergadering in de vorm van een webinar 

 

1. Opening 

Het webinar wordt om 13.15 geopend door José Buijs.  

  

2. Actualiteiten vanuit district 

Voorzitter René Vermunt blikt terug op een bijzonder jaar.  

Hij stelt het huidige districtsbestuur voor.  

Joost Huijbregts (vleesvee), Arjan Brandwijk en Siem van Leeuwen zijn aftredend en herkiesbaar. 

Kandidaat voor de nog openstaande vacature is Jan Vermeer uit Goirle 

Tot 13.30 uur in deze vergadering kan er nog gestemd worden. 

René noemt nog wat cijfers uit het district: Het ledenaantal bedraagt momenteel 2028. Het aantal MPR-

deelnemers is met 63 gedaald. Nu zijn er 1379 bedrijven met gemiddeld 103 melkkoeien. Het aantal 10 tonners 

is op pijl gebleven en het aantal 100 tonners is met ruim 20% gestegen naar 317 stuks in 2020. René gaat ook 

in op de resultaten in het gebied zoals topmelkers enz. en staat stil bij een wel hele bijzondere prestatie n.l. de 

productie van 200.000 kg melk van Nora 265 (V: Addison) van Familie van Beek-Peeters uit Breda.  

 

René sluit af met het bedrijf van Familie van Gastel uit Nispen. Naast Deltatestbedrijf wordt er alweer twee jaar 

dagelijks voeropnames gemeten. Mede hierdoor kennen we nu een fokwaarde voerefficiëntie waarmee we allen 

ons voordeel kunnen doen. 

  

3. Mededelingen hoofdbestuur 

Dit jaar werd er een nieuwe directie aangesteld. Zij stelden zich voor d.m.v. een filmpje.  

Fons Kersten blikt namens het hoofdbestuur terug op het bewogen jaar dat achter ons ligt. Daarnaast kijkt hij 

vooruit naar de uitdagingen die er zijn in de toekomst voor CRV.  

In een filmpje wordt door CFO Egon Verheijden een toelichting gegeven op de jaarcijfers 2019-2020.  

 

4. ‘De sterren van Zuidwest Nederland’ 

Dit is de titel van de presentatie van hoofdinspecteur Addy Moree. 

Addy opent met twee 3* koeien in ons gebied. Na de uitleg wat een * koe is laat Addy zien hoe belangrijk een 

goed functioneel exterieur is voor het verhogen van levensduur en een hoge levensproductie. 

Addy sluit zijn presentatie af met een filmpje van De Rith Nora 265. Deze Addison-dochter heeft onlangs de 

grens van 200.000 kg melk behaald.  

 

5. Uitslag verkiezingen (digitaal) 

Er zijn 268 stemmen uitgebracht.   

Joost Huijbregts (vleesvee), Arjan Brandwijk en Siem van Leeuwen worden alle drie herkozen.   

Jan Vermeer wordt gekozen. 

 

6. Vragen via de chat 

Vragen worden persoonlijk via chat beantwoord 

 

7. Sluiting 

Het districtswebinar wordt om 14.15 uur afgesloten. 


