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De CBS-cijfers over de fosfaatproductie van de veehouderij geven 
aan dat het in de rede ligt om in te grijpen. Aldus staatssecretaris 
Dijksma in haar reactie op de eind mei door het CBS gepubliceerde 
fosfaatproductiecijfers.

Opties
De staatssecretaris ziet drie opties 
om de fosfaatproductie in de melk-
veehouderij te begrenzen; dierrech-
ten, fosfaatrechten of een begren-
zing via melkproductie per dier of 
per bedrijf. Deze productiebegren-
zende maatregelen zullen worden 
opgenomen in de meststoffenwet.

Verantwoordelijk
De staatssecretaris vindt dat de 
overschrijding van het niet door-
de NMV erkende sectorplafond aan-
leiding moet zijn om op korte ter-
mijn met concrete maatregelen te 
komen. De sector is er zelf ver-
antwoordelijk voor dat de fosfaat-
productie onder het niveau van 
84,9 miljoen kilo fosfaat blijft. De 
staatsecretaris geeft de sector tot 
het zomerreces de tijd om met aan-
vullende maatregelen te komen. 
Als dat niet lukt komt de staatsse-
cretaris zelf met de invulling van 
productiebegrenzing via de Mest-
stoffenwet.

Sectoroverleg
Om aan de opdracht van de staats-
secretaris te voldoen is er de afge-
lopen tijd intensief overleg tussen 
de verschillende partijen in de zui-
velsector; LTO vakgroep Melkvee-
houderij, Nederlandse Zuivel Or-
ganisatie (NZO), Nederlands Agra-
risch Jongeren Kontakt (NAJK), 
alsmede de Nederlandse Vereni-
ging Diervoederindustrie (NEVE-
DI) en de Vereniging van Accoun-
tants- en Belastingadviesbureaus 
(VLB) en de NMV. De meeste orga-
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nisaties zijn voorstander van een 
systeem van fosfaatrechten om de 
fosfaatproductie in de melkveehou-
derij te begrenzen. De fosfaatrech-
ten op het individuele bedrijf zullen 
naar alle waarschijnlijkheid zijn ge-
baseerd op een referentiemoment/
periode in het verleden. De NMV 
vindt het, het meest logisch om het 
jaar 2013 als uitgangspunt te ge-
bruiken.

Verzet
De NMV onderschrijft de noodzaak 
om maatregelen te nemen die de 
fosfaatproductie op individuele 
melkveehouderijbedrijven omlaag 
brengen. De NMV verzet zich ech-
ter tegen het verplicht stellen van 
de Kringloopwijzer voor alle bedrij-
ven. De Kringloopwijzer is vooral 
een managementinstrument. Juist 
extensieve bedrijven, die geen bij-
drage leveren aan het mestover-
schot worden door deze verplich-
ting op extra kosten en administra-
tieve lasten gejaagd. En kunnen er 
vaak onvoldoende voordeel mee 
behalen. 

Dierrechten of 
Fosfaatrechten?

De NMV is positief over het ge-
bruik van de Kringloopwijzer, maar 
dan wel op vrijwillige basis. Bedrij-
ven moeten zelf de afweging kun-
nen maken omtrent het gebruik. 
De NMV is van mening dat het ver-
plicht stellen van de Kringloopwij-
zer het overschrijden van het fos-
faatplafond in 2015 niet zal kunnen 
voorkomen.

VERSCHIJNINGSDATA KOEBONT
De Koebont, het ledenblad van de NMV, verschijnt 11 keer  

per jaar. In de drukke zomermaanden heeft de Koebont andere 

verschijningsdata.

In de zomer van 2015 verschijnt de Koebont op;

• 23 juli

• 3 september

@NVVnieuws@sharon_dijks-
ma geeft NVV, LTO @NVP-
nieuws en @NMVnieuws uit-
sluitsel over GO. “We hebben 
er t maximale eruit gehaald.” 
nvv.nl/nieuws/show?ne…

NVV, LTO @NVPnieuws en @
NMVnieuws willen antwoord 
van @sharon_dijksma over 
verplichte stalregistratie. nvv.
nl/nieuws/show?ne…

Volg ons op Twitter 
@NMVnieuws
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In samenwerking met de Nederlands 
Akkerbouwers Vakbond (NAV) heeft 
de NMV een zienswijze ingediend als 
reactie op de Wijziging van de We-
genverkeerswet 1994 in verband 
met de invoering van de kenteken-
plicht voor landbouw- en bosbouw-
tractoren, motorrijtuigen met be-
perkte snelheid, mobiele machines 
en aanhangwagens en verwisselba-
re getrokken machines.

Aanleiding voor de wetswijziging was 
een motie waarin werd verzocht om, 
in het belang van de verkeersveilig-
heid en gelijke concurrentieverhou-
dingen, over te gaan tot kenteke-
ning van genoemde voertuigen. De 
NMV en NAV ondersteunen een ver-
betering van de verkeersveiligheid. 
Zij zijn van mening dat agrarische 
ondernemers een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben en on-
dersteunen hun leden daarin. Toch 
hebben de NMV en NAV verzocht om 
geen kenteken- en APK-verplichting 
voor tractoren op te leggen en in ie-
der geval rekening te houden met 

Zienswijze kenteken landbouwtrekkers
onderstaande punten. N.B. Dit is een 
samenvatting van de punten die in 
de zienswijze worden genoemd.

1.  Er is geen draagvlak voor een al-
gehele kentekenplicht voor agra-
rische voertuigen.

2.  Het voorstel betekent een ver-
zwaring van de administratieve 
lasten voor agrarisch onderne-
mers.

3.  Landbouwvoertuigen zijn over 
het algemeen technisch in orde 
en worden gebruikt voor de juiste 
doeleinden. Dit is ook in het be-
lang van de ondernemer zelf.

4.  Bij de inrichting van het wegen-
net moet meer rekening worden 
gehouden met landbouwverkeer. 
Agrarisch ondernemers zijn aan-
gewezen op het gebruik van de 
openbare weg bij de toegang tot 
hun percelen.

5.  Een kenteken op een tractor is 
niet per definitie voor een lees-
baar kenteken. In de landbouw 
zijn immers vele functionele niet 
rijdende werktuigen zowel voor 

als achter gekoppeld aan een 
tractor die geen eigen wielen 
hebben en zicht op een kenteken 
kunnen belemmeren. Dit mag 
niet leiden tot strafbare feiten.

6.  De Europese Richtlijn met be-
trekking tot APK keuring gaat 
over tractoren die met een snel-
heid van meer dan 40 km vooral 
op de openbare weg worden ge-
bruikt. Voor landbouwvoertuigen 
die zelden op de weg rijden, moet 
een oplossing komen.

7.  Het is niet duidelijk of de tracto-
ren van NMV-leden in de catego-
rie ‘onder 40 km’ vallen en zijn 
vrijgesteld van APK-keuring.

8.  Als er niets wijzigt in de wet MRB 
1994 worden de houders van 
landbouwvoertuigen automatisch 
verplicht tot het betalen van mo-
torrijtuigenbelasting.

9.  Als het bouwjaar van een histori-
sche tractor niet bekend is, moet 
het mogelijk zijn op een andere 
wijze aannemelijk te maken dat 
het voertuig van voor 1978 is.

De melkveehouderij heeft in 
2014 fors minder antibiotica ge-
bruikt. Uit gegevens van de Auto-
riteit Diergeneesmiddelen (SDa) 
blijkt dat het gemiddelde antibi-
otica gebruik met 19.9% is af-
genomen. De SDa is lovend over 
deze reductie en complimenteert 
de sector. Het is een prestatie 
van formaat voor een sector die 
toch al weinig gebruikt.

Het aantal dierdagdoseringen in de 
melkveehouderij is inmiddels ge-

daald tot 2.44. Ook het gebruik van 
tweede keuze antibiotica in de melk-
veesector is met succes verminderd. 
De tweede keuze middelen die nog 
worden ingezet zijn vooral midde-
len voor de behandeling van mastitis 
Hiervoor zijn geen eerste keuze mid-
delen  beschikbaar.

Eerder al werd het gebruik van der-
de keuze middelen teruggebracht 
naar bijna nul. Hier is ook het effect 
van de richtlijn ‘Selectief droogzet-
ten’ van de KNMvD goed in terug te 

Daling gebruik antibiotica vlakt af
Maar niet bij de melkveehouderij!

vinden. Vorig jaar is de verkoop van 
droogzetters met 30 procent vermin-
derd.

De stuurgroep Antibiotica Resistentie 
Rundveehouderij (Abres) waar ook 
de NMV in is vertegenwoordigd is blij 
met de conclusies van SDa. Zij hou-
den dan ook vast aan de ingezette 
koers voor een verantwoord gebruik. 
Sinds begin dit jaar worden dieren-
artsen getoetst op hun voorschrijf-
gedrag. Het zal ook zeker het imago 
van de melkveehouderij versterken.

Misschien lag het aan het warme 
weer, maar het was erg rustig be-
gin juni op de Land & Tuinbouw-
beurs Achterhoek. De leden die er 
wel waren wisten de stand van de 

Land- & Tuinbouwbeurs Achterhoek
NMV goed te vinden. En zij toonden 
zich zeer tevreden over het werk 
van de NMV. Het is altijd weer mooi 
als leden hun betrokkenheid bij de 
NMV tonen.

Later dit jaar kunt u de NMV-stand 
nog vinden op de Rundvee & Me-
chanisatie Vakdagen in:
 Hardenberg 27-29 oktober
 Gorinchem 17-19 november
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De vraag van Klaas Wolters aan Harm Wiegersma:

Welke groep melkveehouders hebben in Neder-
land nog een goede toekomst?
De melkveesector is aan het vergrijzen, terwijl de 
vraag naar levensmiddelen op termijn toeneemt. Als 
de financiële situatie van agrarische bedrijven verbe-
tert dan zal ook de melkveehouderij beter gedijen. 
Blijft men echter doof en blind voor het gebrek aan toe-
komstperspectief in de melkveehouderij dan ziet het er 
niet goed uit. Vanuit de politiek moet er meer focus op 
jonge ondernemers komen. De politiek verwacht ener-
zijds van ons dat we melk produceren Anderzijds wor-
den beleidsmaatregelen genomen die ertoe kunnen 
leiden dat de melkproductie sterk terugloopt. Daarbij 
moet je denken aan de afnemende bodemvruchtbaar-
heid door te scherpe bemestingsnormen voor organi-
sche mest. Dit vertaalt zich in minder goed ruwvoer en 
heeft zo zijn weerslag op de veestapel. Als we al deze 
problemen goed weten op te lossen dan is er een goe-
de toekomst voor de jonge melkveehouders 

Overige vragen

Kun je iets over je melkveebedrijf vertellen?
Ik heb samen met mijn vrouw Lolkje een melkvee-
bedrijf in Rinsumageest. De koeien krijgen in de win-
ter twee keer per dag een gemengd rantsoen. ’s Zo-
mers zijn de koeien overdag buiten in de wei en krij-
gen ’s avonds op stal kuilgras gemengd met pers pulp 
en maïsmeel en mineralen. Krachtvoer krijgen de koei-
en in individuele porties. Ze worden gemolken in een 
16 standsvisgraatmelkstal. We melken momenteel on-
geveer 150 koeien op een dikke 70ha en huren tevens 
nog natuurgrond waar we jongvee en droge koeien op 
uitscharen.

NMV-lid in the spotlight

Waarom ben je lid van de NMV geworden?
Ik ben al heel lang lid van de NMV. Ik ben lid geworden 
toen ik zag dat het met het mestbeleid in Nederland de 
verkeerde kant op ging. Ik ging regelmatig naar bij-
eenkomsten van de NMV. En ben toen gevraagd om 
voorzitter van de regio Friesland te worden. Ik ben ook 
actief betrokken geweest bij de oprichting van de DDB. 
De DDB is opgericht om een voorbeeld te stellen aan 
de politiek en aan de zuivelfabrieken, die verwachten 
dat melkveehouders voor 25 cent per liter melk kun-
nen produceren.

Wat zijn volgens jou op dit moment de grootste 
problemen in de melkveehouderij?
De kostendekkende melkprijs is nog steeds een actueel 
punt. NMV en DDB zijn belangrijke gesprekspartners 
geworden voor de politiek, zuivelindustrie en de handel. 
Met hun standpunten moet rekening worden gehouden. 
De mening van de NMV word gehoord en meegenomen 
door de politiek en andere organisaties. In Europa is de 
EMB mede opgericht door de NMV en DDB. Deze orga-
nisatie is de enige belangenbehartiger die met echte op 
lossingen komt voor een beter zuivelbeleid.

Waar moet de NMV zich vooral op richten / mee 
bezig houden?
Het mest en zuivelbeleid, maar ook provinciaal beleid 
worden steeds belangrijker. Dit dient door de regiobe-
sturen te worden gedaan met ondersteuning van het 
secretariaat.

Aan wie wil je dit estafette stokje doorgeven en 
welke vraag wil je hem/haar stellen?
Ik zou het stokje graag doorgeven aan Lammert van 
Dijk. Mijn vraag is: krijgen we een nieuwe pachtwet die 
recht doet aan pachter en verpachter?

Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk in de schijnwerpers. 
Aan de hand van zes vragen leren we elkaar iets beter kennen. Het geïnterviewde NMV-lid geeft het 
stokje door aan een volgende NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Harm Wiegersma 
aan de beurt. Hij heeft het stokje gekregen van Klaas Wolters.
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In zijn jaarrede stelde voorzitter 
Dirk-Jan Schoonman trots te zijn op 
waar de NMV nu staat. Sinds de op-
richting in 1996 zijn er mensen ge-
weest die de kar hebben getrokken 
en de NMV hier hebben gebracht De 
NMV staat nu in het middelpunt waar 
het beleid wordt gemaakt. Waar de 
NMV in het verleden nog werd be-
schouwd als een ‘tegenclub’, worden 
we nu gezien als een partner die je 
kunt vertrouwen. De tijd van oogs-
ten is aangekomen.

De successen van de NMV in het af-
gelopen jaar zijn niet gering. Het is 
goed dat de NMV weer vooruit kan 
kijken en dat er nieuwe mensen ko-
men om de kar te gaan trekken. Het 
belangrijkste beleidsonderwerp was 
de wet Verantwoorde groei van de 
melkveehouderij. Hierover zijn le-
denraadplegingen gehouden, waar-
na het bestuur een standpunt heeft 
bepaald. Ook heeft de NMV de an-
dere sectorpartijen erbij betrok-
ken en als laatste stap in het pro-
ces ook de politiek. Het resultaat is 
niet helemaal geworden wat we wil-
den, maar er is een grote stap ge-

ALV, en nu de blik vooruit
Een nieuwe, verrassende loca-
tie en een mooie, zonnige dag 
vormden het decor van de Alge-
mene Ledenvergadering 2015 
van NMV. Een kleine vijftig le-
den kwamen bij elkaar om te-
rug te blikken op het afgelopen 
jaar, te stemmen over voorstel-
len van het bestuur en nieuwe 
bestuursleden te kiezen.

zet richting grondgebonden melk-
veehouderij. Het volgende belangrij-
ke beleidspunt is het fosfaatplafond 
waarover de voorzitter later nog in 
discussie met de leden wil gaan. Vo-
rig jaar was een groeizaam jaar; er 
is een snede extra gemaaid. Het jaar 
begon ook met een goede melkprijs. 
Maar het ongeluk met de MH17 en 
de daarop volgende boycot door 
Rusland heeft een zware wissel ge-
trokken op de melkveehouderij. De 
melkprijs zakt nu nog steeds. Men 
vreest dat we deze zomer onder 30 
cent per liter gaan zakken. Het is af-
wachten wat er daarna gaat gebeu-
ren. Vorig jaar hebben we een goed 
inkomen kunnen verdienen, maar dit 
jaar zal anders zijn.

De overige wapenfeiten van de NMV 
zijn terug te lezen in het jaarverslag, 
dat door secretaris Irene van der Sar 
werd gepresenteerd. Zoals gebruike-
lijk gaf penningmeester Niels Leer-
ink een toelichting op het financiële 
resultaat over 2014 en de begroting 
voor 2015 / 2016. Het wegvallen van 
het melkquotum maakt een nieu-
we contributieregeling voor de NMV 
noodzakelijk. De ALV stemde zonder 
veel commentaar in met het voorstel 
van het bestuur. Ook het voorstel om 
het lidmaatschap van de NMV open 
te stellen voor opfokkers van jong-
vee is door de ALV aangenomen.

Het belangrijkste agendapunt bleek 
de bestuursverkiezing te zijn, dat 
dan ook veel tijd in beslag heeft ge-
nomen. Over de kandidatuur van 
Dirk-Jan Schoonman was in de aan-
loop naar de vergadering enige on-
duidelijkheid ontstaan. Tijdens de 
vergadering zijn de inhoudelijke 
kwaliteiten van Dirk-Jan en zijn ken-
nis van het uiterst belangrijke fos-
faatdossier uitgebreid geroemd. Tij-
dens de ALV zijn de uitstekende 
kwaliteiten van de overige bestuurs-
leden minder naar voren gebracht, 
maar men was het er wel over eens 
dat  ieder bestuurslid grote capaci-
teiten heeft. Ondanks diverse trai-
ningen en professionaliseringsslagen 
bleek het huidige Dagelijks Bestuur 

niet de juiste samenstelling en com-
binatie van persoonlijke kwaliteiten 
te hebben om goed te functioneren. 

Tijdens de ALV heeft Dirk-Jan 
Schoonman alsnog besloten terug 
te treden als voorzitter van de NMV. 
Dirk-Jan is nog wel bereid enkele be-
langrijke dossiers die hij in porte-
feuille had, te blijven beheren. Ook 
Tonny ten Vregelaar heeft zich, om 
gezondheidsredenen, terug getrok-
ken als bestuurslid. Na de stem-
ming bleek dat secretaris Irene van 
der Sar is herkozen als bestuurslid 
van NMV. Zij heeft deze herverkie-
zing aanvaard.

Op dit moment bestaat het Dagelijks 
bestuur van de NMV uit drie perso-
nen. Statutair is dit onvoldoende. Tij-
dens de ALV hebben diverse perso-
nen te kennen gegeven bereid te zijn 
toe te treden tot het Dagelijks Be-
stuur van de NMV. Om op een rechts-
geldige wijze een nieuw bestuur te 
verkiezen zal op korte termijn een 
extra Algemene Ledenvergadering 
worden uitgeroepen. U wordt hier-
over nog nader geïnformeerd.

Na de bestuursverkiezing werd de 
vergadering vervolgd met een op-
roep aan de leden om zitting te ne-
men in een van de werkgroepen van 
de NMV. Het is de bedoeling dat deze 
werkgroepen het bestuur gaan on-
dersteunen bij belangrijke, inhoude-
lijke dossiers.

Vicevoorzitter Geert Kroes maak-
te de uitslag van de fotowedstrijd 
bekend. Het doel was een positief 
beeld van de melkveehouderij laten 
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zien. Daarom is gekozen voor het 
thema ‘dansend naar buiten’. En er 
werd wat afgedanst door de Neder-
landse koeien dit voorjaar. Een se-
lectie van de ingezonden foto’s in-
clusief de winnaar is getoond op de 
ALV en kunt u elders in deze Koebont 
vinden. De winnaar krijgt een weers-
bestendige afdruk van de foto. Het 
thema voor de tweede ronde van 
deze NMV-fotowedstrijd is: zomer, 
werk op de boerderij.

Dirk-Jan Schoonman geeft nog een 
toelichting op het belangrijke fos-
faatdossier en het NMV-standpunt 
hierin. De NMV wil dat bedrijven die 
op eigen bedrijf nog ruimte hebben 
om fosfaat af te zetten die ruim-
te ook mogen benutten. Extensieve 
bedrijven mogen niet het kind van 
de rekening worden. Daarom zou de 
NMV graag zien dat er fosfaatrech-
ten komen en dat deze rechten ook 
uitwisselbaar zijn. Maar eerst moet 
er wetgeving komen voor de melk-
veehouderij, pas daarna kan er sec-
tor overschrijdend worden gekeken.

Aan het eind van de vergadering be-
dankte Dirk-Jan Schoonman de aan-
wezigen voor het goede verloop van 

de vergadering. Het is goed dat de 
NMV weer vooruit kan kijken en dat 
er nieuwe mensen komen om de kar 
te gaan trekken. Ook bedankte Dirk-
Jan enkele specifieke personen, die 
voor hem een belangrijke steun zijn 
geweest in zijn periode als voorzitter 
van de NMV. Hans Geurts sprak een 
afscheidsrede uit vol lovende woor-
den over de inhoudelijke dossierken-
nis van Dirk-Jan. Irene van der Sar 
overhandigde hem een boekje met 
alle columns die Dirk-Jan voor de 
Koebont heeft geschreven en bedankt 
hem namens de leden voor zijn inzet 
als voorzitter. Ook Tonny ten Vrege-
laar werd bedankt voor zijn inzet.

 1-5 Reservering Monitoring GM en vraagstelling landbouwtelling
 8-5 Accres Europa om de hoek Kijkdagen
 11-5 Overleg Doc Kaas
 15-5 Overleg Deltamilk
 18-5 Overleg werkgroep Mest
 19-5 Klankbordgroep Maas 
 21-5 St. Weidegang
 21-5 Sectoroverleg fosfaatplafond
 23-5 Deelname open dag Stichting De Nijesteen Melkveebedrijf De Voorn Hassink
 26-5 Algemene Ledenvergadering Coöperatie KTC
 27-5 Agrarische vakbondenoverleg
 27-5 Overleg inzake sulfaathoudende meststoffen
 29-5 Tweede Duits-Nederlandse landbouwforum ‘Toekomstige uitdagingen voor de landbouw’
 29-5 Overleg Coöperatie zuivelfabriek Rouveen
 2-6 Lezing belang mineralen voor plantgezondheid & gevaren van glyfosaat 
 3-6 Hekkelman seminar over PAS
 3-6 Land- & tuinbeurs Oost Nederland
 4-6 Land- & tuinbeurs Oost Nederland
 4-6 TTIP bijeenkomst
 5-6 Land- & tuinbeurs Oost Nederland
 4-6 Ganzen Afstemmingskader Gelderland
 5-6 Overleg A-ware 
 5-6 Congres Vee & Logistiek
 9-6 Kennismaken NAV/NMV met Natuur & Milieu 
 10-6 Bijeenkomst bespreking zienswijzen op het Waterbeheerplan 2016-2021

NMV op pad

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond zoekt per direct kandidaten 
voor de functie van

Lid van het Dagelijks Bestuur

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond zoekt per direct
kandidaten voor de functie van

Lid van het Dagelijks Bestuur
Geïnteresseerden kunnen zich voor 4 juli aanmelden bij het 

NMV-secretariaat via info@nmv.nu. Voor meer informatie over de 
functie en de procedure kunt u contact opnemen met Irene van der  

Sar-Bouwmeester, Secretaris van het NMV-Bestuur via 06 13525561.
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MAINEnergie heeft inmiddels 
veel NMV-ers als vaste klant. De 
kracht van MAINEnergie zit in het 
persoonlijke contact en het ver-
trouwen van de klant. Als u klant 
wordt bij MAINEnergie profiteert 
u van onze scherpe tarieven en 
onze overstapservice. Wij nemen 
alle administratieve rompslomp 
uit handen en verzorgen de totale, 
naadloze overstap.

Hierdoor blijft u te allen tijde verze-
kerd van levering van stroom en gas.  

Wilt u net als vele andere collega-
bedrijven profiteren van scherpe 
energietarieven? 
Neem dan contact op met het Sales 
team van MAINEnergie. U kunt ons 
telefonisch bereiken op 
088 - 08 09 000 of per e-mail via 
sales@mainenergie.nl.

Wilt u een goed inkomen behouden?
Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt?
Wilt u dat uw mening gehoord wordt?
                                   

Word lid van de NMV! 
Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen.

Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er 
een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar 
lang gratis lid van de actieve belangenvereniging NMV. 
Je ontvangt dan maandelijks ons ledenblad Koebont en 
de NMV-bodywarmer!

Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook 
een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretari-
aat, tel. 06-21322313 of via onze site www.nmv.nu.
De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kos-
ten € 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen  
€ 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL

De NMV voor en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit! 
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Binnenkort
Extra algemene vergadering  
Nederlandse Melkveehouders 
Vakbond

17 aug
NMV-bestuursvergadering om 
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

21 september
NMV-bestuursvergadering om 
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

Op de NMV-site www.nmv.nu
vindt u actueel nieuws.

Secretariaat NMV

Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten

tel. 06 213 22 313

email info@nmv.nu

www.nmv.nu

Contactpersonen NMV

Groningen:

Steef Pronk, De Wilp, 0594-642922

Drenthe:

Johan Inberg, Koekange, 0522-451125

Friesland:

Harm Wiegersma, Rinsumageest,

0511-421083

Flevoland:

Laurens van Bavel, Zeewolde, 036-5228630

Noord-Overijssel:

Lammert van Dijk, Kampen, 06-10634335

Oost-Nederland:

Marion Logtenberg, Baak, 0575-441504

Rivierengebied:

Peter van Beest, Lienden, 0344-662334

Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:

Noord-Holland Noord:

Sjaak Ruyter, Schagen, 0224-297156

Gooi- en Vechtstreek:

Jan Galesloot, Weesp, 0294-253447

De Ronde Venen:

Rene Wahle, Zevenhoven, 06-10648997

Krimpenerwaard en Lopikerwaard:

Chiel Markus, Papekop, tel. 0348-565588

Zuid-West:

Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd,

0165-317667

Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant:

Hans Geurts, Veulen, 0478-541592

U kunt zich aanmelden als lid of informatie 

aanvragen via de contact personen of bij het 

NMV-secretariaat.

Foto ‘Koebont’: Roeland Koning

Agenda FOTOWEDSTRIJD 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

De dagen worden langer, het kwik stijgt. De hoeveelheid werk 
op de boerderij gaat naar het jaarlijkse hoogtepunt. Laat zien 

wat het boerenleven inhoudt. Breng in beeld welke 
werkzaamheden dagelijks op een boerderij worden verricht.

Kortom, doe mee met de tweede ronde in de NMV fotowedstrijd!

Zomer, werk op de boerderij

De uiterste inzenddatum is 15 augustus 2015.
Deelnemers aan deze fotowedstrijd maken kans op een prachtige, 
weersbestendige vergroting van hun eigen foto. Deze vergroting 
wordt door de NMV beschikbaar gesteld voor de mooiste, origi-
neelste inzending. U kunt deelnemen door uw foto per e-mail op 

te sturen naar het secretariaat van de NMV via info@nmv.nu of via 
WeTransfer.nl (voor grote bestanden). Op deze fotowedstrijd zijn 

algemene voorwaarden van toepassing.


