
Verslag Jaarvergadering Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen  22 februari 2017  
 
Aanwezig 20 personen (evenveel als in 2016): Richard en Claran Perk, Marijke de Hoog, Theo v Zwieten sr, Max van 
Tilburg sr, Henk Muller, Maurits Tepper, Elina Boerma, Johan van der Geest, Richard de Boer (nieuw lid), Marloes Feitsma, 
Peter Kremer, Derk en Fronica Tempel, K.H.Bakker, Everard en Arda Huppelschoten (bestuurslid), Johnny Zuidveld 
(bestuurslid), Zwanet Faber (penningmeester), Dick Huisman (voorzitter).  
Bestuurslid Arjen Boer is wegens omstandigheden verhinderd. Eveneens met kennisgeving afwezig: Anita Kuijer, Simon den 
Hartog, Nico en Titia Schutter, Jaap Jan van den Hof, Wytze de Vries en Pieter Wouda. 
 
Voorafgaand aan de vergadering en in de pauze toonde Zwanet op het scherm de foto’s van de excursie naar Westmalle. 
 
1. Opening: 
Dick Huisman opent de vergadering. Hij memoreert aan de roerige tijden als gevolg van de fosfaatmaatregelen met heel wat 
onzekerheid voor bedrijven. Als positieve blaarkopzaken noemt hij de huldiging van 100-tonner Menka 19 begin november 
2016, het feit dat er meer blaarkoppen in de MPR zijn en het ruime aanbod aan KI-stieren. De namen van de afgemelde 
leden worden genoemd. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen: er zijn geen ingekomen stukken. Nieuw lid Richard de Boer wordt gevraagd zich 
even voor te stellen. Hij woont bij Sebaldeburen en houdt sinds kort hobbymatig een paar blaarkoppen. Dick Huisman noemt 
nog het overlijden Koos Kotter eind 2016. Naar aanleiding van enkele op- en aanmerkingen omtrent de fosfaatperikelen 
ontstond een korte discussie. Aangezien dit niet direct een agendapunt was en dit niet de plek was waar die zaken en 
onduidelijkheden konden worden opgelost, sloot voorzitter Dick Huisman de discussie. 
 
3. De notulen van de jaarvergadering op 16 maart 2016: zijn kort na die vergadering direct rondgemaild en ook bij de 
uitnodiging van deze vergadering nogmaals. Nu ter vergadering zijn daarop geen op- en aanmerkingen en ook geen zaken 
n.a.v. die notulen. 
 
4. Financieel verslag 2016: 
Het financieel verslag is ook bij de uitnodiging rondgemaild en ligt ter tafel. Zwanet Faber doet kort verslag aan de hand van 
presentatie op het scherm. Alles loopt via de rekening van de Rabobank, er is dus geen kasgeld (dat is al vele jaren zo, en 
daarmee is het overzichtelijk). Naast de contributies van € 25,- komen er ook de laatste jaren wat giften binnen, dit jaar een 
aanzienlijk bedrag; € 312,50. Daarvoor hartelijk dank. Zwanet heeft naar aanleiding van de opmerkingen in de Jaarvergade-
ring 2016 € 200,- vergoeding als computerkosten naar zichzelf overgemaakt. De vergadering heeft hierover nu geen- op of 
aanmerkingen. Tevens geeft ze aan dat ze in 2016 geen € 250,- naar de Blaarkopstichting heeft overgemaakt, hetgeen 
voorgaande jaren volgens afspraak wel gedaan werd. Reden om dat in 2016 niet te doen, is dat de Blaarkopstichting 
vanwege een heel mooie donatie er financieel iets gunstiger voorstaat. Daar komt bij dat één lid per abuis het contributie-
bedrag aan de Blaarkopstichting betaalde, hetgeen verder niet verrekend is. Enkele nog openstaande contributies van 2016 
zijn begin 2017 inmiddels voldaan. De excursie naar Westmalle koste ruim € 300,- meer dan de binnengekomen betalingen. 
Er is dus vanuit de kas iets op toegelegd. Dat had het bestuur ingecalculeerd. Enkele niet-leden die meegereisd zijn hebben 
€ 5,- per persoon meer betaald dan de leden. Als bijdrage aan de huldiging van 100-tonner Menka 19 heeft Zwanet nog 
geen factuur van de familie Zuidveld ontvangen (een principe-afspraak daaromtrent was gemaakt om enkele kosten te 
kunnen factureren). Zwanet geeft aan dat het ledental heel stabiel op ca. 60 staat; ieder jaar enkele eraf vanwege overlijden 
of beëindiging en enkele nieuwen erbij. 
 
5. Verslag kascommissie: Richard en Claran Perk en Marijke de Hoog hadden voorafgaand aan de vergadering de 
papieren nagekeken. Ze gaven aan het in orde te hebben bevonden. De vergadering was Zwanet erkentelijk voor haar inzet. 
 
6. Benoeming nieuw kascommissielid: Maurits Tepper stelde zich beschikbaar en werd benoemd als nieuw kascommis-
sielid ter vervanging van Richard en Claran Perk (aftredend). 
 
7. Landelijke commissie: door Johnny Zuidveld 
Johnny had een korte presentatie gemaakt waarbij hij wat info liet zien van de bijna eenjarige roodblaar stier Obelix van de 
familie Tempel die enkele dagen geleden naar CRV gegaan is, en nu in de quarantainefase is. Obelix is een zoon van de 
natuurlijk dekkende stier Wim uit de fraaie en productieve Bayershoeve Piet-dochter Lianne 35; een koe met hoog eiwit. 
Verder toont hij info van de 62%G zwartblaar stier Bayershoeve BB King die op nominatie stond om naar CRV te gaan, 
maar qua leeftijd niet meer paste in het regime van CRV. Nu staat deze bijna tweejarige zoon van Bayershoeve Barry uit en 
productieve, sterke dochter van Maten’s Marco op de nominatie om naar KI De Toekomst te gaan.  
Zwanet geeft aan dat over laatstgenoemde stier en over de twee stieren die binnenkort via de Blaarkopstichting bij KI De 
Toekomst beschikbaar komen, alsmede een stier die in opstart is bij KI Samen, vermeld is in De Blaarkopper.  
 
8. Primering stieren: zoals gebruikelijk kunnen weer stieren gemeld worden voor de jaarlijkse rondgang voor primering, en 
kunnen veehouders ook koeien melden voor Topmodel, en ook als potentiële stiermoeder! (zoals vermeld in de uitnodiging). 
Er zijn stieren aangemeld door: familie Tempel, Johnny Zuidveld, Henk Muller, familie Feitsma, Dick Huisman, en Maurits 
Tepper heeft gevraagd of de commissie bij hen ook een paar stieren wil bekijken.   

 
9. Rondvraag: tijdens de Rondvraag vroeg Johan van der Geest naar de reden waarom er geen bestuursverkiezing op het 
programma stond. Vanuit het bestuur werd aangegeven dat onbewust dit punt niet geagendeerd was, als gevolg van het feit 
dat tijdens de bestuursvergadering veel energie en aandacht ging naar de fosfaatperikelen en de mogelijke gevolgen voor 
de blaarkophouders / -fokkerij. Toegezegd wordt dat het zeker volgend jaar weer geagendeerd zal worden, en dat geïnteres-
seerden voor toetreding in het bestuur zich kunnen melden. Statutair is er momenteel (eigenlijk sinds vele jaren) niet direct 
een ‘verplichte’ roulatie aangezien de statuten al sinds ca. 20 jaar verlopen zijn. Het is de vraag of er aanleiding is om 
opnieuw actuele statuten vast te leggen bij een notaris. De vereniging is een laagdrempelige club met een zeer beperkt 
bedrag op de bank, de leden kunnen mondeling toe- en uittreden, en georganiseerde activiteiten vallen niet onder een 
gevarenrisico van de vereniging. Deelname aan de excursie naar Westmalle was op eigen verantwoordelijkheid van de 
leden en de busmaatschappij had een eigen risico-garantie (wettelijk geregeld). Naar vergaderingen gaat ieder immers ook 
op eigen risico. Het bestuur zal nog eens kijken of er aanleiding mocht zijn om nieuwe statuten op te stellen. 



Richard Perk informeert nog naar de mailinglijst met vleesveehouders, zoals vorig jaar als optie door Zwanet genoemd (en 
ook in De Blaarkopper vermeld). Zwanet geeft aan dat zich hiervoor verder niet specifiek mensen gemeld hebben, maar ze 
zal een groep opstellen en binnenkort een keer een mailbericht rondsturen). 
 
10. Onderwerp: Zwanet Faber vertelt over haar reis naar Chili. Dit agendapunt is na de andere agendapunten gehouden. 
De andere bestuursleden hadden Zwanet gevraagd of ze over deze reis zou willen vertellen. De aanleiding voor deze reis 
was het huwelijk van een zoon van haar zus met zijn Chileense geliefde (ze wonen in Stockholm). Een bijzondere gelegen-
heid om dit zeer gevarieerde langgerekte land (ruim 4000 km) met heel verschillende klimaatzones en landschappen te 
bezoeken. Aan de hand van ruim 300 foto’s ging Zwanet in een uur tijd in vogelvlucht langs het eigenlijk altijd aanwezige 
Andesgebergte vanaf het subtropische midden van Chili, naar het bijna uiterste zuiden met bijna arctische sferen en weer 
terug. Veel vulkanische invloeden zoals zwarte zandstranden en besneeuwde vulkanen die altijd min of meer actief zijn. Ze 
had alle koeienfoto’s sowieso in de presentatie gevoegd. Veelal rood; bont of eenkleurig of met witkoppen  met Hereford-
bloed. Ook meermalen ‘blaarkop’getekend. In extensieve gebieden als vleesvee gehouden. Melkvee (meest zwart- en 
roodbont) wordt vrijwel uitsluitend in het midden in de vruchtbare vallei van Chili en op het groene eiland Chiloë gehouden. 
Prachtige ongerepte en uitgestrekte natuur, veel off-road-wegen en een prima snelweg van noord naar zuid. Reizen in Chili 
is heel goed mogelijk en ook met een binnenlandse vlucht naar het zuiden. Daar zorgt onder meer nationaal park Torres del 
Paine voor prachtige uitzichten op besneeuwde toppen van de uitlopers van de Andes. De aanwezigen vonden het een 
leuke presentatie en Everard Huppelschoten bedankte met het aanbieden van een prachtig boeket bloemen. Zwanet gaf 
aan het heel leuk te vinden om over deze reis te vertellen aan de blaarkopfokkers. 

 
11. Sluiting: verder niets meer aan de orde zijnde sluit Dick Huisman om 10.15 uur de vergadering. 
 
 
Zwanet Faber, 25 februari 2017 
 
 
 
  


