Dagprogramma jaarvergadering 2016
10:15 Ontvangst bij Hotel-Restaurant 't Wapen van Exloo
Hoofdstraat 8, 7875 AC Exloo
Telefoon: 0591 - 54 99 46
www.wapenvanexloo.nl

10:30 Aanvang vergadering
Agenda
•
•
•
•
•

•

Opening door voorzitter Johan van Houwelingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen (zie nieuwsbrief voorjaar 2016 of website)
Jaarverslag penningmeester en kascontrole commissie.
Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar Jeroen van
Maanen. Martie Hoogeveen is aftredend en niet
herkiesbaar. Het bestuur stelt Fedde van der Meer voor
als nieuw bestuurslid. Tegen kandidaten kunnen zich
melden tot aanvang van de vergadering ondersteund
door tenminste 10 leden.
Rondvraag

11:00 Presentatie Ronald Rongen
12:00 Presentatie Marcel Verboom
12:20 Presentatie Familie van der Meer
12:45 Lunch

Na de lunch is er een excursie naar het bedrijf van familie
van der Meer. Een routebeschrijving krijgt u tijdens de
jaarvergadering.

UITNODIGING
Beste leden, het bestuur van de aAa-vereniging nodigt u, uw partner,
medewerkers en andere liefhebbers uit voor onze jaarvergadering
met als thema:

Vorm, Functie en
Verantwoordelijkheid
Welke gehouden wordt op

zaterdag 26 november 2016
In een tijd waarin prijzen, fosfaat en politiek zorgen voor veel
onzekerheid is er behoefte aan stabiliteit. In de politiek heerst soms
de waan van de dag, voor fokkerij geldt nog altijd dat we het hebben
over jaren, welke methode we ook gebruiken. Beslissingen in de
fokkerij hebben grote invloed op de resultaten de komende jaren.
Niet alleen genetische aanleg is dan van belang, veel meer gaat het
om het functioneren van de koe onder omstandigheden die we nu
nog niet weten. Extensief, intensief, hoogproductief of juist laag
productief, de koe zal het er mee moeten doen. Juist dan is het van
groot belang dat we telkens weer onze verantwoording nemen bij het
maken van een paring. De boer beslist immers hoe de koe van
morgen eruit ziet! De vorm bepaal je maar één keer.

Low stress stockmanship

aAa klopt voor ons

Ronald Rongen

Fedde van der Meer
Dieren fokken is één aspect
van veehouder zijn, omgang
met dieren is iets heel
anders. Hoe makkelijk,
efficiënt en veilig kunt u zelf
met uw runderen omgaan?
Komen ze enkel als u ze lokt
met voer, moet u achter uw
dieren aanhollen ?

Ronald Rongen: Runderen worden niet gestrest door ze vast te zetten,
klauwen te behandelen of door hun kalveren te spenen. Ze worden
gestrest en “ongehoorzaam” door de manier waarop we dit doen.
Als wetenschapper diergenetica en gedragsleer, (maar ook als
rundveehouder), heeft Ronald Rongen zich jaren verdiept in het
waarnemingsvermogen en de “gebruiksaanwijzing” van runderen en
andere kuddedieren.
Middels een inleiding zal Ronald diverse praktijkgerichte
wetenswaardigheden en feiten m.b.t. de omgang met runderen
behandelen.
Tevens krijgt u uitleg hoe runderen functioneren en hoe u hierop zelf
kunt inspelen.
Low Stress Stockmanship kan iedereen leren, er komt geen magie en
kracht aan te pas, enkel oplettendheid.

Fedde van der Meer: “aAa
klopt voor ons. Een koe moet
in balans zijn, als een koe dat
niet is, gaat het niet gebeuren,
of slechts eventjes”. (Melkvee)
Door het fokken van de beste
boerenkoe en de nafok van de
stier Navigator bewijst de familie van der Meer dat het nemen van je
verantwoording als het gaat over de bouw van een koe wel degelijk
z’n vruchten afwerpt. Hoe Fedde en Wilma dit doen, komen ze
vertellen en kunnen we ‘s middags ook met eigen ogen zien.

Kijk op tussenkalftijd
Marcel Verboom

Het is alweer enige tijd geleden
dat aAa analyser Marcel Verboom
heel wat stof deed opwaaien met
een artikel over de tussenkalftijd.
“Lange tussenkalftijd levert winst
op en spaart de koe” was zijn
stelling. Klopt dit nu nog en neem
je hiermee de juiste
verantwoording? En wat nog belangrijker is: welke vorm hoort bij een
koe die dit kan? Vanuit Triple A kijkt Marcel nogmaals naar de
tussenkalftijd en andere zaken m.b.t. verantwoordelijkheid.

