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gOeDe kOeIeN eN WerkpleZIer
CRV sloot in september 2011 een goed boekjaar af. we zijn gegroeid, 
zowel door aanwas in bestaande markten als door aankopen in 
Brazilië en Zuid-Afrika. En ook financieel hebben we het jaar naar 
tevredenheid afgesloten.

Tevreden zijn we ook over het stevige netwerk dat onze vestigin-
gen wereldwijd steeds meer gaan vormen. Het is een netwerk 
van partners die elkaar versterken, door uitwisseling van kennis 
en kunde. Zo werken CRV AmBreed en CRV Lagoa samen om 
de melkveehouderij in Brazilië te versterken met genetisch mate-
riaal uit Nieuw-Zeeland. onze leden en klanten in Nederland en 
Vlaanderen profiteren mee van de eerste goede resultaten van ons 
jonge holstein-fokprogramma in Noord-Amerika. Hiermee kunnen  
we onze wereldwijde positie in genetisch materiaal verder uit-
bouwen. 

Naast genetisch materiaal blijft CRV complete oplossingen voor 
melkveehouders ontwikkelen. Zo is in het boekjaar 2010-2011  
de basis gelegd voor ovalert, een totaaloplossing voor vrucht-
baarheidsmanagement. Het nieuwe boekjaar, 2011-2012, kon 
daarom openen met de introductie van dit mooie pakket.

Het genetisch materiaal, onze service- en informatie producten en 
natuurlijk onze mensen legden de basis voor dit goede boekjaar. 
Het boekjaar waarin we onze nieuwe slogan ‘Better cows, better 
life’ presenteerden. Die slogan geeft veel herkenning, ook op mijn 
eigen bedrijf. Koeien die goed functioneren, geven mij veel werk-
plezier. Dit is ook belangrijk voor veel melkveehouders, dat blijkt 
uit de fokdoeldiscussie die we afgelopen jaar hebben gehouden. 
Een ‘probleemloze koe’ is een wens die we met elkaar delen. 

CRV gaat in het komende boekjaar opnieuw aan de slag om het 
werkplezier en rendement van haar leden en klanten te verbeteren.

evert alderkamp | voorzitter CRV

BERICHT VAN 
De vOOrZITTer
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CRV is een internationale rundveeverbeteringsorganisatie met 
als aandeelhouders de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en 
de Vlaamse coöperatie VRV vzw. CRV werkt in een internationale 
structuur met zogenoemde businessunits die de lokale klanten 
bedienen. Hierdoor spreekt CRV klanten altijd aan in hun eigen 
tijd- en cultuurzone, gericht op de lokale klantwensen. De busi-
nessunit Global sales & Development bedient klanten in landen 
die (nog) niet onder een andere businessunit vallen. Het hoofd-
kantoor, gevestigd in Arnhem, ondersteunt alle businessunits en 
hun lokale vestigingen. 

CRV zet haar producten en diensten af in circa zestig landen.  
In onderstaande illustratie is te zien in welke gebieden de CRV-
businessunits actief zijn.

sTraTegIe
CRV wil haar toonaangevende positie in de internationale veever-
betering verder versterken, bijvoorbeeld door snel te reageren op 
de veranderende eisen die de markt stelt. Zij biedt innovatieve 
oplossingen en concepten aan, die aansluiten bij de behoeften 
van de klanten: melkvee- en vleesveehouders wereldwijd. om die 
klanten ook in de toekomst hoogwaardige producten en diensten 
te kunnen leveren, streeft CRV naar internationale omzetgroei en 
een gezonde financiële bedrijfsontwikkeling. Deze internationale 
aanpak is ook van belang voor het spreiden van veterinaire risico’s. 

De coöperatie ondersteunt de continuïteit van de bedrijfsvoering van 
de leden en klanten. Veehouders hebben dan ook grote invloed op 
het beleid van CRV via adviesorganen en ledenbesturen. 

Crv

CRV wERELDwIJD: 
BUsINessUNITs  
DIChT BIj De klaNT

 global sales & Development
 Arnhem, Nederland

 West-europa
 Arnhem, Nederland

 Noord-amerika
 madison, wisconsin, usA

 Zuid-amerika
 sertãozinho, são Paulo, Brazilië

 Centraal-europa
 Vestec, Tsjechië

 Oceanië
 Hamilton, Nieuw Zeeland
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raaD vaN COmmIssarIsseN Crv (per 31-8-2011)
– E. J. f. Alderkamp, Zevenaar | voorzitter
– N. A. L. van Leeuwe, sint-margriete | vicevoorzitter
– B. E. G. ten Doeschot, Hengelo
– L. m. J. m. Cox, Roermond
– C. Gorter, makkinga
– P. E. van der Grift, Bunnik
– H. L. m. Hermsen, Havelte
– D. Ryckaert, Dikkelvenne
– H. schonewille, Zuidwolde
– m. A. siebenga, Lelystad
– B. uyttendaele, Den Haag
– m. D. L. Y. R. Vernimmen, Brasschaat

DIreCTIe Crv
–  J. f. H. m. (Joop) Kersten 

directeur Finance & Organisation
–  R. m. A. (Roald) van Noort 

directievoorzitter CRV, directeur Marketing, Innovation & Staff
–  A. (Ate) Lindeboom 

directeur Operations & Development

Raad van Commissarissen CRV

Directie CRV: Joop Kersten, Roald van Noort en Ate Lindeboom (v.l.n.r.)

mIssIe: CRV is een toonaangevende, klantgerichte 
veeverbeteringscoöperatie, die gedreven is om  
toegevoegde waarde te creëren voor veehouders.
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sepTemBer 2010
–   Topspeed Giny, topstiermoeder, krijgt op vijftienjarige leeftijd  

91 punten. De Celsiusdochter is tevens sterkoe met drie sterren. 
Giny is moeder van onder andere Gogo, Klimmer, Laarman en 
Jatra. Veel van haar dochters hebben stiermoedercontracten. 

OkTOBer 2010
–   De Vlaamse minister-president Kris Peeters, eveneens minister 

van Landbouw, brengt op 3 oktober een bezoek aan CRV in 
oosterzele tijdens de Vlaamse open Bedrijvendag.

–   Ruim zevenhonderd veehouders bezoeken de uiergezond-
heids  dagen van CRV in Vlaanderen voor een praktische en 
informatieve dag. 

–   om het contact met vrouwelijke agrarische ondernemers te 
verstevigen, organiseert CRV voor het eerst de CRV Vrouwen-
dagen. 

–   met de introductie van de Insire Talentscan, kunnen veehouders 
voortaan de erfelijke kwaliteiten van hun vrouwelijke dieren laten 
onderzoeken.

–   De CRV-jaarstatistieken laten in Nederland een stijging van  
13 kilogram vet en eiwit per koe zien. De gemiddelde levens-
productie van de Nederlandse melkkoe blijft met 30.482 kilogram 
stabiel. op de Vlaamse melkveebedrijven zien we een stijging van 
7 kilogram vet en eiwit per koe. De gemiddelde levensproductie in 
Vlaanderen bedraagt 28.534 kilogram.

NOvemBer 2010
–   CRV start met de actie ‘Rassen die passen’. De toenemende 

belangstelling voor kruisen, is voor CRV aanleiding om meer 
aandacht te besteden aan dit fenomeen, onder meer door krui-
singsadvies van fokkerijspecialisten.

–   Vakblad Boerderij roept CRV voor de tweede keer op rij uit tot 
het meest innovatieve bedrijf van de Nederlandse agribusiness. 

–   Het internationale paringsprogramma sirematch is in gebruik 
genomen door CRV CZ (Tsjechië). Na Nieuw-Zeeland, Duitsland 
en Luxemburg beschikt nu ook Tsjechië over dit parings-
programma dat volledig via internet werkt.

 
DeCemBer 2010
–   De partners in EuroGenomics tekenen een nieuw contract voor 

het uitwisselen van stiergegevens. met 2300 nieuwe dieren is 
de EuroGenomics-referentiepopulatie nu gegroeid tot 18.300 
stieren, de grootste referentiepopulatie voor genomics ter 
wereld.

–   Dochters van Classic scoren goed op de Holland Holsteinshow. 
In alle roodbontcategorieën levert Classic de reservekampioene 
en in de middenklasse komt ook de winnares van de CRV-stier.

–   Het compleet vernieuwde Veemanager 2.0 van CRV biedt vee-
houders een instrument waarmee ze hun bedrijf nog makkelijker, 
beter en efficiënter kunnen managen en zo extra waarde kunnen 
halen uit hun bedrijfsgegevens.

BelaNgrIjke GEBEuRTENIssEN

Classicdochters Dow Nellie 87 en Dow Hennie 93 
(eigenaar: W. van der Waaij, Vaassen)
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jaNUarI 2011
–   In januari organiseert CRV de CRV Koe Expo in Gent (tijdens 

de Agriflanders) en in Zwolle. op beide plekken zijn naast de 
vakbeurs zowel individuele keuringen als dochter- en demo-
groepen te zien. 

FeBrUarI 2011
–   CRV neemt de Zuid-Afrikaanse distributeur Xseed over.  

De organisatie, omgedoopt tot CRV Xseed, verkoopt ki-materi-
alen, stikstof en genetische producten van CRV en derden. 

–   CRV AmBreed gaat een samenwerking aan met milkHub, een 
leverancier van melkmeetapparatuur in Nieuw-Zeeland.

maarT 2011
–   mPR Voeding helpt veehouders schade van slepende melk-

ziekte te voorkomen of beperken. Dit nieuwe product meet het 
ureum- en ketosegehalte in melkmonsters van alle CRV-mpr-
klanten, zonder meerkosten. 

–   CRV neemt het Braziliaanse Central Bela Vista over. Deze orga-
nisatie produceert sperma van stieren van derden. Door de over-
name van CRV Bela Vista, de nieuwe naam van de organisatie, 
neemt het aantal doses dat CRV vermarkt in Brazilië fors toe. 

–   Het CRV stieradviesprogramma sAP bestaat dertig jaar. Een mooi 
moment om dit product nog eens extra bij alle veehouders onder 
de aandacht te brengen, met als resultaat ruim vijfhonderd nieuwe 
klanten in Nederland en Vlaanderen.

aprIl 2011
–   De ledenraden van CR Delta en VRV besluiten tot een omzet-

korting. Via de factuur van april krijgen de leden en klanten in 
Nederland en Vlaanderen ruim 1,9 miljoen euro retour. 

–   Na de indexdraai van april introduceert CRV de eerste stieren-
kaart voor ‘robotboeren’. Deze stierenkaart is ontwikkeld in 
samenwerking met het netwerk ‘fokken op bedrijfsstijlen’. 

meI 2011
–   CRV onthult in stapjes haar ‘nieuwe gezicht’. In deze maand is 

de nieuwe huisstijl voor het eerst te zien in het CRV-magazine. 
Alle internationale vestigingen stappen gefaseerd over.

–   Het CRV-boek ‘Beslissen van kalf tot koe’ is voor veel scholen 
en veehouders een standaardwerk. omdat het boek in het 
agrarische onderwijs grote waarde heeft, is er een speciale 
introductie van de herziene versie van dit boek voor agrarische 
scholen.

Roald van Noort geeft een gastcollege tijdens de presentatie van 
‘Beslissen van kalf tot koe’ (mei 2011)

CRV Xseed in Zuid-Afrika verkoopt onder meer sperma van CRV-
topstieren
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jUNI 2011
–   Het International Committee for Animal Recording (ICAR) heeft 

de erkenning van CRV vernieuwd. Hiermee is CRV gecerti-
f iceerd voor het uitvoeren van de stamboekregistratie, de 
melkproductieregistratie (mpr) en de fokwaardeschatting. CRV 
is de enige Nederlandse veeverbeteringsorganisatie met dit 
certificaat.

–   CRV-stier Kian viert zijn veertiende verjaardag. Deze senior is 
de eerste roodbonte stier wereldwijd, die de mijlpaal van een 
miljoen geproduceerde rietjes heeft behaald. 

–   Elke klant in Nederland en Vlaanderen krijgt van zijn vaste  
contactpersoon een whiteboard om de relatie met CRV te 
bevestigen. De veehouder kan het whiteboard gebruiken om 
met de CRV-medewerkers te communiceren.

jUlI 2011
–   Van Insire-teststieren is een beperkte hoeveelheid sperma 

beschikbaar voor veehouders die zelf insemineren. Van Insire 
Delta G-force is deze hoeveelheid binnen slechts twaalf uur  
uitverkocht. Delta G-force is met een genomicfokwaarde van 
299 nvi de hoogst genoteerde stier in Nederland en Vlaanderen.

–   samen met Accon AVm starten CRV en Veeteelt het project 
melkweg 2020. In dit interactieve project volgen we zes melk-
veehouders met verschillende bedrijfstypen in de strategische 
keuzes die ze maken voor melken in een quotumloos tijdperk.

aUgUsTUs 2011
–   Voor de melkproductieregistratie bij melkrobots van fabrikant 

Lely neemt CRV een nieuw monstername-apparaat in gebruik, 
inclusief een plug-in voor de uitwisseling van data tussen de 
melkrobot en CRV.

–   CRV-stier Cookiecutter mom Hunter is getest in de Verenigde 
staten. In de Amerikaanse indexdraai van augustus staat deze 
stier op een prachtige vijfde plek met een GTPI van 2431.

–   In de indexdraai van augustus zijn in Duitsland voor het eerst de 
genomic fokwaarden van fleckviehstieren van CRV Duitsland 
meegenomen. 

BelaNgrIjke GEBEuRTENIssEN

De familie Beukerink uit 
Fleringen is trots op deze 
dochter van de veertien-
jarige Kian (Gonda 705)
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NeDerlaND vlaaNDereN 

DEELNAmEs AAN DIeNsTeN eN prODUCTeN Crv

kunstmatige inseminatie

totaal inseminaties * 1.196.391

totaal inseminaties dhz 973.478

totaal 2.228.478

embRyotRansplantatie

embryowinningen 1.225

transplantaties 13.279

dRaChtContRole * (in minuten)

scannen 190.000

manueel 83.000

totaal 273.000

melkpRoduCtieRegistRatie

bedrijven 14.616

koeien 1.186.636

monsternames door monsternemers 83.180

monsternames in eigen beheer 69.444

vet- en eiwitmonsters 10.651.109

RegistRatie

stamboekbedrijven 21.607

overige bedrijven 11.433

totaal 33.040

stamboekrunderen 2.468.594

overige runderen 590.293

totaal 3.058.887

bedRijfsinspeCtie

aantal bedrijven 7.455

aantal gekeurde koeien 175.490

kunstmatige inseminatie

totaal inseminaties * 230.895

totaal inseminaties dhz 139.477

totaal 370.372

embRyotRansplantatie

embryowinningen 153

transplantaties 1.504

dRaChtContRole * (in minuten) 

scannen 7.032

manueel 14.311

totaal 21.343

melkpRoduCtieRegistRatie

basisbijdragen 26.325

monsterbijdragen 1.309.920

celgetal 1.294.812

RegistRatie

geregistreerde kalveren 413.994

belgisCh-witblauwRas

stamboekinschrijvingen 5.715

bedrijfsbijdrage stamboek 501

sdVR (studie- en documentatiecentrum voor Vlaamse rundveerassen)

verkoop sDVR-sperma 6.568

bedRijfsinspeCtie

bedrijfsbijdragen bedrijfsinspectie melkvee 1.161

exterieurbeoordelingen melkvee 21.617

* incl. handelingen als onderdeel van DrachtWacht

–    De getallen in deze tabel kunnen afwijken van getallen elders in de tekst vanwege diensten en/of registraties die voor andere marktpartijen zijn verricht. 

–    Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken, op de CRV-website. 

(een aantal van deze diensten wordt in 

Vlaanderen aangeboden door VRV vzw)
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veehouders zijn continu in de weer met hun koeien; hun veestapel 
is hun leven. als het goed gaat met de koeien, gaat het goed met 
de veehouder. Crv wil veehouders helpen bij het continu verbe-
teren van hun koeien. hoe zij dat doet? Op de volgende pagina’s 
vindt u een overzicht uit het boekjaar 2010-2011. 

Net als alle rundveehouders heeft CRV een passie voor koeien. 
Zij ondersteunt de veehouder bij het fokken van betere koeien en 
bij het managen van de veestapel. Dit laat CRV zien met de acti-
viteiten die zij ontplooit en de nieuwe slogan: ‘Better cows, better 
life’ (betere koeien, beter leven) vat het krachtig samen. 

al DerTIg jaar geDegeN sTIeraDvIes
om de veehouder optimaal van dienst te zijn, ontwikkelt CRV steeds 
nieuwe producten om in te spelen op actuele ontwikkelingen. 
maar ook vertrouwde producten die hun meerwaarde al bewezen 
hebben, blijft CRV aanbieden. Een mooi voorbeeld daarvan is 
sAP, het stieradviesprogramma. Al dertig jaar geeft sAP advies 
over welke stier het best bij welke koe past, rekening houdend 
met het fokdoel van de individuele veehouder. Deze verjaardag 
was de reden om sAP nog eens extra onder de aandacht te 
brengen. Dat sAP nog steeds een goed product is, blijkt uit de 
vele positieve reacties en de ruim 600 nieuwe sAP-klanten in 
Nederland en Vlaanderen die CRV dit boekjaar mocht bijschrijven. 

slepeNDe melkZIekTe vOOrBlIjveN
Betere koeien betekent niet alleen betere fokkerij. CRV onder-
steunt de veehouder ook op het gebied van management van 
de veestapel, bijvoorbeeld met het dit jaar geïntroduceerde 
mPR Voeding. met mPR Voeding kan de veehouder schade door  
slepende melkziekte beperken of zelfs voorkomen. Het is boven-
dien een extra hulpmiddel om de rantsoenen te optimaliseren. 
Voor mPR Voeding meet CRV bij alle CRV-klanten van de melk-
productieregistratie (mPR) als extra service het ureum- en ketose-
gehalte in de melkmonsters.

BeTTer COWs | BeTTer lIFe

Bedrijfsinspectie is een belangrijke pijler van het stieradvies-
programma SAP van CRV
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mpr BlIjFT BIj De TIjD
om nieuwe ontwikkelingen maximaal te benutten is het soms nodig 
bestaande producten aan te passen. om het nieuwe mPR Voeding 
mogelijk te maken had CRV in een vorig boekjaar al grotere mon-
sterflessen geïntroduceerd voor monstername ten behoeve van 
de melkproductieregistratie. Zo bevat het monsterflesje voldoende 
melk voor het ketose-onderzoek van mPR Voeding. ook de shut-
tles die monsters nemen op automatische melksystemen, moesten 
daarvoor grotere flessen krijgen. De eerste nieuwe shuttles zijn in 
de zomer van 2011 in gebruik genomen. Deze bevatten niet alleen 
grotere flessen, maar zijn ook bedrijfszekerder. 
om de monstername voor mpr nog gemakkelijker te maken voor 
veehouders met een automatisch melksysteem (Ams), heeft CRV 

een zogenaamde robotkoppeling gemaakt. De veehouder hoeft 
de productiegegevens dan niet meer handmatig door te sturen. 
De koppeling stuurt de gegevens elke dag automatisch door naar 
CRV. Dit is niet alleen gemakkelijker, maar ook nog eens sneller.  
Het aantal bedrijven met een Ams groeit snel, waardoor nog niet alle 
robotbedrijven aan het eind van dit boekjaar met de nieuwe shuttle 
werkten. De verdere invoering gaat door in het nieuwe boekjaar. 
In Vlaanderen speelde nog een extra kwestie bij de melkcon-
trole, namelijk de ijking van de elektronische melkmeters. In dit 
boekjaar werd actie ondernomen om ervoor te zorgen dat alle 
veehouders hun melkmeters vóór 1 december 2011 hadden laten 
ijken, omdat vanaf die datum alleen mpr-resultaten van geijkte 
melkmeters als basis voor officiële cijfers worden erkend.

stijging van productie en gehalten
De Nederlandse CRV-jaarstatistieken van boekjaar 2010-2011 
lieten een verbetering van het economisch resultaat zien.  
Het economisch jaarresultaat (ejr) steeg in het vorige boekjaar 
al van 2077 naar 2119, dit boekjaar steeg het door naar 2141. 
De lichte toename van dit boekjaar is voornamelijk te verklaren 
door een stijging in de melkproductie en gehalten. De gemid-
delde melkproductie per koe bedroeg 8387 kg melk met 
4,40% vet en 3,54% eiwit (rollend jaargemiddelde). 

In Vlaanderen verbeterden de Vlaamse melkveehouders 
opnieuw hun economisch resultaat. Het ejr liet zelfs de groot-
ste stijging van de laatste vijf jaar zien, van 1983 naar 2022. 
Deze sterke toename is voornamelijk te verklaren door een 
stijging in eiwitproductie. De gemiddelde melkproductie per 
koe bedroeg 8327 kg melk, een stijging van maar liefst 152 kg 
melk, met 4,17% vet en 3,44% eiwit (rollend jaargemiddelde).

land/Regio RasgRoep aantal aantal kg % % kg kg kg
koeien dagen melk Vet eiwit Vet eiwit V+e ejR

nederland

hf zwartbont 558.508 358 9.928 4,32 3,51 429 348 777 2.168

hf roodbont 101.922 347 9.079 4,56 3,60 414 327 741 2.126

mrij 7.190 332 6.832 4,44 3,69 303 252 555 1.647

Vlaanderen

hf zwartbont 49.177 363 10.104 4,10 3,40 414 344 758 2.086

hf roodbont 18.481 354 8.947 4,30 3,47 385 310 695 1.958

belgisch witrood 494 317 5.694 4,11 3,35 234 191 425 1.270

Lactatieproductie stamboekkoeien 1 september 2010 tot en met 31 augustus 2011
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meer keUZevrIjheID
In het boekjaar introduceerde CRV een compleet vernieuwde 
versie van het online managementprogramma Veemanager. 
Deze nieuwe versie, Veemanager 2.0, biedt veehouders meer 
keuzemogelijkheden en met persoonlijke instellingen sluit het 
programma beter aan op de eigen bedrijfsvoering. Bovendien 
zijn alle belangrijke onderwerpen gegroepeerd in zes modules. 
Veehouders kunnen kiezen uit losse modules of voor het gehele 
pakket. met deze aanpassingen helpt Veemanager 2.0 om meer 
waarde te halen uit bedrijfsgegevens.

NIeUWe UITsTralINg
CRV kreeg dit jaar een nieuwe huisstijl, die past bij deze klant-
gerichte en innovatieve organisatie met passie voor rundvee.  
Alle vestigingen schakelen gefaseerd over naar dit nieuwe, 
frisse ontwerp. In Nederland en Vlaanderen is de nieuwe huisstijl 
bijvoorbeeld te zien in de CRV-magazines, advertenties, in de 
herziene versie van het boek ‘Beslissen van kalf tot koe’ en in dit 
jaarverslag natuurlijk. Zo werkt CRV wereldwijd aan een duidelijke 
herkenbaarheid voor haar klanten. 

BeTTer COWs | BeTTer lIFe

vrOUWeN CeNTraal

Crv vrouwendagen 
Veel vrouwen zijn actief op het (melk)veebedrijf, maar zij zijn 
vaak weinig zichtbaar. op CRV-bijeenkomsten bijvoorbeeld zijn 
weinig vrouwen aanwezig. ook in de adviesorganen en leden-
besturen van CRV zijn vrouwen weinig vertegenwoordigd.  
CRV zou daar graag verandering in zien, want een bestuur met 
mannen én vrouwen is een evenwichtig bestuur.
om kennis te maken met de vrouwen op 
het (melk)veebedrijf en om ze eventueel te 
interesseren voor bestuursfuncties, orga-
niseerde CRV op 5 en 12 oktober voor het 
eerst een bijeenkomst speciaal voor vrou-
wen, waar de rol van de vrouw op het vee-
bedrijf centraal stond. In elk van de regio’s  
Zuid-west en Noord bezochten meer dan 
honderd boerinnen de CRV Vrouwendagen. 

Een bestuur met mannen 
én vrouwen is een  
evenwichtig bestuur

agnes gunnewijk: 
‘Zakelijke insteek was de kracht’
CRV-bestuurster Agnes Gunnewijk is erg positief over de CRV 
Vrouwendagen. over de dag die ze zelf heeft bezocht, zegt ze: 
‘Het was een geweldige dag, met veel inhoud. Er was veel her-
kenning bij de bezoeksters en veel verbondenheid.’ Gunnewijk 
roemt bovenal de zakelijke insteek van de dagen. ‘Dat was 
de grote kracht van deze dagen. De dagen voorzien in een 
behoefte waar niet eerder vorm aan is gegeven. Je neemt echt 

iets mee aan het eind van de dag. De work-
shops waren goed voorbereid en goed 
verzorgd.’ 
Gunnewijk denkt dat de drempel voor vrou-
wen om bestuurlijk actief te worden lager 
is geworden. op een recente bijeenkomst 
van haar afdeling Groenlo zag ze meer 
vrouwen dan gebruikelijk. ‘Ik weet natuur-
lijk niet of dat aan de vrouwendagen toe 
te schrijven is, maar ik vermoed van wel.’  
Tot slot heeft Gunnewijk ook nog een tip 
voor alle huidige besturen: ‘Als je meer 
vrouwen in het bestuur wilt, moet je zelf 
ook alert zijn, want er is voldoende potentie 
aanwezig.’
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NVI). He combines high protein (+0.10%) 
with superb conformation (112). Like his sire, 
Nano breeds large, deep cows, with wide 
rumps and good udders (108). Nano was 
already marketed in the InSire SixPacks.   
 
Multi-talented new black-and-white 
breeding bulls
Delta Nearby RF (+149 NVI, Canvas x Ramos) 
is very talented in the field of management 
traits. He is ideal for breeding problem free, 

good natured cows. His daughters milk fast 
(104), produce milk with a low somatic cell 
count (108) and high fat (+0.05%), have a nice 
character (105) and stay on the farm for a long 
time (+531 days longevity). 
Goldwyn son Delta Mazurka (+119 NVI) is 
bursting with talent. He transfers a lot of milk 
(+1164 kg), a favourable somatic cell count (102), 
healthy hooves (103) and great udders (111). 

Multi-talented Shottle sons
CRV has two new bulls sired by the popular 
sire of sons, Shottle. The first is Jonker 
Floyd (+137 NVI). He transfers an extremely 
high amount of milk (+2284 kg). To be able 
to cope with such high milk production, 

Functional conformation and high components. High production and low somatic 
cell count. These are all desirable combinations for bulls. This index run shows 
that CRV has a lot of these multi-talented bulls. One of CRV’s most popular multi-
talent bulls, Impuls, rises in his index. 

MULTI�TALENTS 
JOIN THE RANKS

CRV’S MOST POPULAR BULLS RISE IN THEIR INDEXES

TOP CRV SIRES ON NVI

Following the release of the April 2011 
proofs, CRV’s top available sires ranked 
on NVI are:

HOLSTEINS 

 1. Impuls +259
 2. Atlantic (InSire) +249
 3. Content (InSire) +244
 4. Bluejay (InSire) +243
 5. Sunrise (InSire) (NEW) +235
 6. Emerald(InSire) +234
 7. Gofast (InSire) +230
 8. Bonanza (InSire) +207
 9. Goli +194
 10. Belfast (InSire) +191
 11. Cricket +190
 12. Bertil  +190
 13. Ammo (InSire) +189
 14. Lacey +186
 15. Stan (InSire) +184

RED HOLSTEINS 
(RED-AND-WHITE BASE) 

 1. Camion (InSire) +223
 2. Benjamin (InSire) +216
 3. Spencer +215
 4. Fidelity +207
 5. Arnold +205
 6. Kodak +200
 7. Kylian +193
 8. Asterix P (InSire) +192
 9. Fiction RF +189
 10. Nearby RF (InSire) +185
 11. Lincoln RF +177
 12. Fender (NEW) +176
 13. Ditmar +176
 14. Canvas RF +169
 15. Klimmer +168

CONTINUED ON PAGE 2 >

LOWLANDS 
KLIMMER

Hoof health and 
protein: those seeking 
these characteristics 
will end up with 
Lowlands Klimmer.

CRV COW�EXPO
NETHERLANDS

The audience was 
presented with 
descendants of 
Marathon, Lindberg 
Support, Kylian, 
Almighty and others.

IMPORTANT 
BACTERIAL 
HOOF DISEASES

This article outlines the 
bacterial hoof disorders 
Interdigital Phlemon, 
Interdigital Dermatitis  
and Digital Dermatitis.

3 76

RV’s youngest sire ever to have 
produced one million doses of 

semen, Delta Olympic, has his first sons with 
daughter proven breeding values. The first 
son is Delta Morazan (+139 NVI). Because 
of his high production (+1178 kg) and his 
slightly positive protein percentage he has 
a kg protein breeding value of +41 kg. This 
bull from CRV’s breeding program scores 111 
for total conformation with 112 for udder. The 
second Olympic son is Havep Nano (+144 

C

Jonker Martha 595  
(VG 88) and her sire 
Jonker Floyd were 
both bred by the 
De Jong family from 
Noordeloos, the 
Netherlands
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ALLES OVER 
VRUCHTBAARHEID 

VEEHOUDERS AAN HET WOORD 
EN PRODUCTINFORMATIE

‘Heb je vruchtbare koeien, dan komt de melk ook’
Pier Prins | manager biologische melkveehouderij

‘De veehouder heeft invloed op bijna alle factoren 
van de koevruchtbaarheid’
Jet Hoog | dierenarts en productspecialist CRV

‘Vruchtbaarheid is economie’
Henry en Harry van der Heijden | melkveehouders

‘Onze focus ligt op een vruchtbare samenwerking’
Jos Koopman | directeur CRV West-Europa

073-11 Omslag NL.indd   1 11-10-2011   17:05:17

CRV’S CODE 
OF ETHICAL CONDUCT

2.3  BIOTECHNOLOGY
CRV only uses technology if it does not jeopardise the 

animal welfare and human health of this generation and 

those to follow. New technologies are developed and 

existing technologies are enhanced to improve breeding in a 

sustainably profitable manner. The ethical committee  advises 

the board on, among other things, the application of (new) 

technologies. CRV adheres to the applicable legislation and 

regulations concerning the genetic modification of animals. 

2.4  FOOD SAFETY 
Breeding is at the start of the food chain and CRV therefore 

has an important responsibility to ensure a high-quality genetic 

product. In its breeding programme, it tries to increase the 

genetic resistance of animals to disease so that medication 

use can be kept to a minimum, which in turn improves food 

safety and public health. 

3.  ECONOMIC RESPONSIBILITY 

3.1  ECONOMIC SUSTAINABILITY
As a company with two cooperative shareholders, CRV sees 

it as its duty to actively support its members and customers 

in achieving a healthy business return. It does this by, among 

other things, producing a next generation of animals that 

optimally satisfies the breeding goals desired by the members 

and customers. CRV also supports livestock farmers in their 

operations via information products that give the livestock farmer 

insight into his operations and service provision on the farm.  

3.2  GIFTS AND HOSPITALITY 
Integrity is a high priority for CRV. Employees are strictly 

prohibited from agreeing to or being involved in bribery or 

similar payments. Employees must avoid accepting gifts or 

enjoying personal advantages if this could give the impression 

that they are no longer entirely independent with respect to 

the counterparty. Employees are prohibited at all times from 

accepting gifts with a value of more than €100.

3.3  PRODUCTS AND BUSINESS ASSETS
The safety, quality and integrity of its products and services 

constitute the basis for CRV’s sustainable development. 

This fundamental principle excludes the use of unauthorised 

materials, manufacturing processes or actions that could 

compromise the standards described in this code. 

4.  REPORT OF VIOLATION
CRV has a whistle-blower scheme. This enables employees to 

report suspected violation of a general, operational or financial 

nature in the company without endangering their legal position 

or position within the organisation.

It is also possible to report such violation to one’s manager or 

confidential counsellor appointed for the department. 

1   Methods to prevent biological materials such as pathogens from being able 
to spread 

2   In addition to matters involving biotechnology, the ethical committee also 
advises the board on ethical aspects of CRV’s business in general

CRV4ALL.COM  BETTER COWS | BETTER LIFE BETTER COWS | BETTER LIFE

265-11 Folder Ethiek ENG.indd   1 08-09-2011   09:53:40

Als veehouder bent u altijd op zoek naar manieren om uw bedrijfsresultaat te verbeteren, zonder 
dat het u extra arbeid kost. Ovalert van CRV, het complete vruchtbaarheidsmanagementsysteem 
inclusief stappenteller ondersteunt u daarbij. Ovalert neemt u werk uit handen. Voor u betekent dat 
meer tijd voor andere activiteiten en minder zorgen om uw bedrijfsresultaat. Wilt u meer weten? 

Bezoek de website of bel met de CRV Klanten service voor een afspraak: (088) 00 24 440. 

www.ovalert.nl 

MEER TIJD, MINDER ZORGEN

OVALERT®

AAN HET WERK

WWW.CRV4ALL.COM
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Internationale groei geeft Crv de mogelijkheden te blijven 
investeren in vernieuwing en verbetering van producten en 
diensten. Crv wist afgelopen boekjaar opnieuw die groei te 
realiseren. met overnames en autonome groei wist ze steeds 
meer veehouders dichtbij te bereiken.

Internationale groei betekent voor CRV producten ontwikkelen 
en aanbieden die passen bij de lokale markt. ‘Betere koeien’ in 
Nederland of België betekent iets anders dan in Brazilië of Nieuw-
Zeeland. om de klant van dichtbij te kunnen bedienen, heeft CRV 
de afgelopen jaren veel plaatselijke ondernemingen toegevoegd 
aan de CRV-groep. ook dit boekjaar resulteerden overnames 
opnieuw in groei. 

gOeDe verkOOpresUlTaTeN
In de Europese markt liet CRV een gezonde bedrijfsvoering zien. 
Zo was er bijvoorbeeld een toename van het aantal eerste inse-
minaties door de ki-afdeling van CRV Duitsland. De totale verkoop 
van rietjes steeg daar zelfs met vier procent ten opzichte van het 
voorgaande boekjaar. 

ook businessunit Centraal-Europa verbeterde haar resultaat. 
Door afschaffing van bepaalde subsidies is het eindresultaat echter 
net niet positief uitgekomen. 
De CRV-vestigingen aan de andere kant van de wereld kenden ook 
goede verkoopcijfers. Zowel CRV AmBreed in Nieuw-Zeeland als 
CRV Australië verkochten een recordaantal rietjes. CRV AmBreed 
liet een groei in omzet zien van dertien procent. Bovendien heeft 
zij een contract afgesloten met Landcorp, het grootste veehouderij-
bedrijf van Nieuw-Zeeland, om de komende twee jaar sperma te 
leveren aan dit bedrijf met ongeveer 45.000 koeien.
CRV Lagoa wist een omzetgroei te realiseren van twintig procent, 
terwijl de spermamarkt slechts met twaalf procent groeide. CRV 
Lagoa is dus gegroeid in marktaandeel. 
In de Noord-Amerikaanse markt is CRV erin geslaagd haar omzet 
te verdubbelen, volgens plan. 

DIsTrIBUTeUrs DraaIDeN gOeD
ook veel distributeurs deden goede zaken in hun land. Zo werd 
in september 2010 bekend dat CRV-importeur Breed ’n Care 
uit Denemarken voor het tweede jaar achter elkaar de grootste 
importeur van Denemarken was. 
In Rusland scoorde CRV vooral goed op het gebied van gesekst 
sperma. De vraag naar dit product is dit boekjaar fors gestegen. 
Bovendien is de samenwerking met de Russische distributeur ver-
der verdiept door stieren naar Rusland te exporteren.
ondanks concurrenten die overschotten aan sperma tegen zeer 
lage prijzen verkopen, slaagt de businessunit Global sales & 
Development erin de exportvolumes op peil te houden.

BETERE KoEIEN, OOk WerelDWIjD
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markTaaNDeel vergrOTeN IN ZUID-aFrIka
In Zuid-Afrika trad distributeur Xseed toe tot de CRV-groep. Bij de 
overname is het bedrijf omgedoopt tot CRV Xseed. CRV Xseed 
verkoopt sperma en embryo’s van CRV, maar ook van derden. 
Daarnaast leveren ze ki-materialen en stikstof. CRV Xseed bedient 
zowel de melkvee- als de vleessector. De melkveesector kent 
een opsplitsing in intensieve veehouderij, een goede afzetmarkt 
voor de CRV-holsteinstieren uit Europa en de Vs, en de exten-
sieve veehouderij, waar CRV marktpotentieel ziet voor grazing-
stieren uit met name Nieuw-Zeeland. Het doel van CRV Xseed is 
om het marktaandeel de komende jaren verder te vergroten.

verBreDINg IN BraZIlIë
De tweede uitbreiding van de CRV-familie in dit boekjaar was die 
van Central Bela Vista. Deze Braziliaanse organisatie huisvest stie-
ren van derden voor spermaproductie. met deze overname steeg 
het marktaandeel van CRV in de Braziliaanse spermamarkt aan-
zienlijk. De stallen van CRV Bela Vista liggen duizend meter boven 
de zeespiegel. Dit creëert de ideale klimatologische omstandig-
heden voor het produceren van sperma van stieren van diverse 
rassen, zowel van het Bos taurus- (zoals de holstein) als van het 
Bos indicus-type (zoals de Braziliaanse rassen gir en nelore). 
De toetreding van Central Bela Vista tot de CRV-familie ver-
sterkt geheel CRV en gaat naar verwachting een belangrijke 
bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de opkomende 
Braziliaanse markt voor ki.

meer INFOrmaTIeprODUCTeN
De andere dochteronderneming in Brazilië, CRV Lagoa, ontwik-
kelt zich meer en meer tot een bedrijf dat een breed pakket van 
producten en diensten levert. Hierbij neemt het belang van infor-
matieproducten langzaam toe. 
CRV Lagoa vierde dit jaar haar veertigjarig bestaan, waarvan inmid-
dels dertien jaar als onderdeel van CRV. Dit werd gevierd met onder 
meer een rundveeshow, waarin twee lokale CRV-stieren werden 
gehuldigd, omdat van deze dieren 250.000 doses zijn verkocht.  
De stier Backup (van het vleesveeras nelore) heeft inmiddels zelfs al 
463.000 verkochte rietjes, een absolute topper in deze markt. 

mINDer INTeelT, BeTere vrUChTBaarheID
Een jonge telg in de CRV-familie, de vestiging in de Vs, is ook 
bezig met verbreding van haar productportfolio. Deze CRV-
vestiging, opgericht in 2009, biedt sinds afgelopen boekjaar ook 
ki-diensten aan. Behalve voor inseminatie kunnen veehouders in 
de staat New York ook terecht voor vruchtbaarheidsadvies door 
CRV. De technici die deze services uitvoeren, ondersteunen de 
verkopers in die regio. 
CRV ziet in de Vs ook mogelijkheden voor nieuwe segmenten. 
Zo hebben de stieren uit het zogenaamde grazingsegment uit 
oceanië weinig verwantschap met de veestapel in de Vs. Deze 
stieren vormen dus een goede optie om inteelt te verminderen.  
Ze maken daarom deel uit van het zogenaamde Diversity-
programma. Koeien met minder inteelt hebben veelal een betere 
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vruchtbaarheid en minder gezondheidsproblemen. ook benadrukt 
CRV in de Vs in haar aanbod het segment stieren dat dochters 
levert met een betere vruchtbaarheid, omdat dit een belangrijk 
thema is in de Amerikaanse markt.

jONg FOkprOgramma sUCCesvOl
Het jonge holsteinfokprogramma in de Vs heeft ook successen 
geboekt. CRV-stier Cookiecutter mom Hunter, zoon van man-o-
man, is een prachtig voorbeeld van de vooruitgang die genomic 
selection mogelijk maakt. Deze stier is genomic onderzocht in 
het Amerikaanse GTPI-systeem en stond bij de indexdraai van 
augustus 2011 op de vijfde plek van de Amerikaanse lijst met een 
score van 2431. Hunter is niet het enige succes in de Vs, CRV had 
bij die indexdraai tien stieren met een score hoger dan 2100 GTPI. 
‘onze stieren tellen mee in de Amerikaanse ki-markt’, vertelt Brett 
Haines, coördinator van het CRV-fokprogramma in de Vs. ‘we zijn 
natuurlijk blij met dit succes, maar we zijn vooral benieuwd om te 
zien hoe deze stieren bij onze klanten gaan zorgen voor betere 
koeien.’ 

sameNWerkINg mIlkhUB
CRV AmBreed in Nieuw-Zeeland ondersteunt veehouders 
onder meer door een samenwerking met milkHub. milkHub 
levert apparatuur voor de melkstal om gegevens te verzamelen. 
Door de samenwerking met milkHub communiceert de appara-
tuur goed met het mistro-systeem van CRV AmBreed. mistro is 
het management pakket van CRV AmBreed, vergelijkbaar met 
Veemanager. Inmiddels werkt mistro ook volledig via internet.

BETERE KoEIEN, OOk WerelDWIjD
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BeTere geNeTICa, BETERE KoEIEN

een betere koe, hoe ziet die eruit en wat zijn haar kenmerken? 
Dat is niet iets dat Crv bepaalt, maar de leden. In de ledenver-
gaderingen hebben de leden zich uitgesproken voor koeien die 
met minder arbeid een hogere levensproductie halen. kortom, 
meer aandacht voor gezondheid en duurzaamheid.

wat is het fokdoel na 2015? Dat was de belangrijkste vraag die 
CRV de leden in Nederland en Vlaanderen voorlegde op de 
ledenvergaderingen in januari 2011. Via gekleurde kaartjes gaven 
de leden antwoord op vragen op dit gebied. Daarnaast vulden 
ruim 2300 leden een enquête over het fokdoel in. Dit alles gaf 
CRV een goed beeld van het fokdoel dat de leden voor ogen staat. 
 

De kOe Na 2015
Ruim 85 procent van de leden verwacht na 2015 te werken met het ras waar-
mee men nu ook boert. De leden gaven aan dat zij meer aandacht willen voor 
gezondheid en duurzaamheid van de veestapel. Zij vinden dat de koeien niet 
groter hoeven te worden en dat de achterspeenplaatsing niet nauwer mag  
worden. Het uiteindelijke doel is een koe die minder zorg nodig heeft. 
Levensduur mag volgens de leden zelfs ten koste gaan van de lactatieproductie. 

jan Willems: 
‘Duurzaamheid en gezondheid voorop’
Jan willems uit Lichtaart is lid van de alge-
mene vergadering van VRV. Hij discussieerde 
mee tijdens de fokdoeldiscussie in zijn regio. 
‘Ik denk dat een groot deel van de veehou-
ders vooral met emotie naar het fokdoel 
kijkt, bijvoorbeeld op het gebied van hoog-
temaat. op basis van cijfers blijkt groter niet 
per se beter, toch hebben veel veehouders  
liever grote koeien. Ik kijk liever rationeel 
naar het fokdoel.’
willems vindt het belangrijk dat CRV op deze manier luistert naar de wensen 
van de veehouders. Zo kan CRV stieren fokken die voldoen aan het fokdoel 
van de leden. ‘Dat werkt beter dan veehouders overtuigen van een fokdoel 
dat de organisatie heeft bedacht.’ willems onderstreept het belang van duur-
zaamheid en gezondheid, net als de meeste veehouders in Nederland en 
Vlaanderen. ‘Een koe die in potentie veel liters kan geven, maar dat niet doet 
omdat ze steeds ziek is, levert uiteindelijk minder op.’ 

Levensproductie Vlaanderen 2008 tot 2011

Levensproductie Nederland 2003 tot 2011
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geNOmIC FOkWaarDeN ZIjN BeTrOUWBaar
Genomic selection is een belangrijk hulpmiddel bij het realiseren 
van het fokdoel. CRV is actief betrokken bij de ontwikkelingen op 
dat gebied en bouwt daarmee aan mogelijkheden voor veehou-
ders om betere koeien te fokken. In augustus 2010 publiceerde 
de stichting GEs (Genetische Evaluatie stieren) voor het eerst 
genomic fokwaarden van stieren. Deze fokwaarden zijn geba-
seerd op het genetische onderzoek van het dier zelf (genomic 
informatie via merkeronderzoek) en op afstammingsinformatie. 
Een jaar later, tijdens de indexdraai van augustus 2011, hadden 
inmiddels 248 stieren met een genomic fokwaarde in 2010 ook 
een traditionele fokwaarde (op basis van dochters). 
Een vergelijking van de laatste genomic fokwaarde met de eerste 
dochterfokwaarde van deze stieren leverde resultaten op die de 
verwachtingen bevestigen: de genomic fokwaarde is een betrouw-
bare voorspeller van de prestaties van de nakomelingen van een 
stier. 

Analyse van genomic fokwaarden versus dochterfokwaarden 
voor het kenmerk kg eiwit*

 

*  Stieren met een vergelijkbare genomic fokwaarde zijn samengevoegd in 

groepen. Van deze groepen is de genomic fokwaarde vergeleken met de 

gerealiseerde dochterfokwaarde. De inschatting op basis van dochters 

blijkt goed overeen te komen met de inschatting op basis van genomics.

**  Gemiddelde fokwaarde kg eiwit.

OOk vrOUWelIjke DIereN ONDerZOekeN
De Insire Talentscan is een nieuw CRV-product waarmee vee-
houders de erfelijke kwaliteiten van hun vrouwelijke dieren 
blootleggen. De scan brengt aan de hand van een geavanceerde 
merkertest de kwaliteiten van de dieren aan het licht op het 
gebied van duurzaamheid, gezondheid, vruchtbaarheid, productie  
en exterieur. De fokwaarde van de Insire Talentscan is net zo 
betrouwbaar als de fokwaarde van een koe met drie lactaties.

BeTere geNeTICa, BETERE KoEIEN

hOOgsTe geNOmIC sTIer sNel UITverkOChT
Dat veehouders ook steeds meer vertrouwen krijgen in 
de genomic fokwaarden, blijkt uit het succes van Delta 
G-force. Deze stier was met een genomic fokwaarde 
van 299 nvi de hoogst genoteerde stier in Nederland en 
Vlaanderen. Veehouders die zelf insemineren, konden 
vanaf 14 juli sperma van deze Insire-teststier bestellen.  
Vanwege het belang dat CRV hecht aan het testprogramma, 
is de hoeveelheid beschikbare rietjes van Insire-teststieren 
beperkt. Binnen twaalf uur was al het beschikbare sperma 
verkocht. 

Delta G-Force heeft inmiddels (december 2011) een  
genomic fokwaarde van 308 nvi

genomiC 

fokwaaRde 

kg eiwit

aantal 

stieRen

fokwaaRde 

genomiC **  

kg eiwit  

(verwacht)

fok waaRde 

doChteRs **  

kg eiwit

(gerealiseerd)

 -15 -  -6  8 -8,0 -6,1

 -5  -  4 42 -0,1 1,3

 5  -  14 74 9,9 13,0

 15  -  24 63 19,3 22,6

 25  -  34 44 28,8 27,9

 35  -  44 14 38,4 38,9

 45  -  55 3 48,7 57,3
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eUrOpese sameNWerkINg UITgeBreID
EuroGenomics, het Europese samenwerkingsverband op het 
gebied van genomic informatie van holsteins, heeft het afgelopen 
jaar zijn samenwerking verder uitgebreid. In een nieuw contract 
is overeengekomen om de genotypering en afstammingsgege-
vens van alle nieuwe fokstieren ook uit te wisselen. De partners 
besloten om de informatie van stiermoeders niet toe te voegen, 
dit om te voorkomen dat genomic fokwaarden worden overschat. 
De referentiepopulatie van EuroGenomics bestaat inmiddels uit 
18.300 stieren, veruit de grootste referentiepopulatie ter wereld. 

NIeUWe ONTWIkkelINgeN IN FleCkvIeh
ook voor fleckvieh gaan de ontwikkelingen op het gebied van 
genomic fokkerij verder. fleckvieh-organisaties in Duitsland, 
oostenrijk en Tsjechië hebben gezamenlijk een referentiepopu-
latie opgezet. Het rekenmodel voor de genomic fokwaarde bij 
dit ras is officieel goedgekeurd, waardoor CRV Duitsland bij de 
indexdraai van augustus 2011 voor het eerst genomic fokwaarden 
van fleckviehstieren heeft gepresenteerd. Deze ontwikkelingen 
waren de aanleiding om het CRV-fokprogramma voor fleckvieh 
aan te passen. Het is nu mogelijk meer stieren te onderzoeken 
met genomic selection, maar er worden uiteindelijk minder stieren 
ingezet als proefstier. Dit levert een flinke kostenbesparing op en 
vergroot de slagingskans van stieren.

verBreDINg FOkkerIj-aCTIvITeITeN
Het afgelopen jaar kende nog meer nieuwe fokkerij-activiteiten. 
In de Verenigde staten heeft CRV de eerste stappen gezet naar 
een fokprogramma voor Angus, met de aankoop van enkele 
Angusfokstieren. Zo wil de Amerikaanse vestiging haar klanten 
een breed programma aanbieden van zowel melk-, vlees- als 
dubbel doelstieren. Belangrijkste doelen binnen dit fokprogramma 
zijn verhoging van de productie en beter ingaan op de wensen 
van de Amerikaanse veehouders. 
De stieren uit het Amerikaanse CRV-fokprogramma voor Jersey 
zijn nu wereldwijd beschikbaar. Deze dieren zijn geselecteerd uit 
sterke moederlijnen en kunnen de concurrentie aan. Gezondheid 
en vruchtbaarheid zijn sterke punten van deze stieren, evenals 
vet- en eiwitgehalte en functioneel type. 
In Nederland is veel informatie beschikbaar over vrouwelijke die-
ren, zoals afstamming, melkproductie en exterieur. In Brazilië zijn 
dergelijke gegevens veelal niet voorhanden. Daarom ondersteunt 
CRV Lagoa melkveehouders met het berekenen van fokwaar-
des van hun vrouwelijke dieren. Het milkmanager-programma 
is de basis, hierin worden de benodigde gegevens verzameld. 
In 2008 is dit programma van start gegaan met het verzamelen 
van de gegevens en dit boekjaar zijn voor het eerst de data 
geanalyseerd, door CRV in Nederland. Bij de berekening van de 
fokwaardes is rekening gehouden met de verschillende rassen en 
specifieke kenmerken van die rassen.

OpNIeUW reCOrDaaNTal emBryO’s
De productie van Insire-embryo’s is opnieuw gestegen.  
In het vorige jaarverslag werd al gemeld dat er een 
recordaantal embryo’s was verkocht. Ten opzichte van 
dat boekjaar is de productie opnieuw omhooggegaan, 
met wel 25 procent. Insire-embryo’s zijn een eenvoudige 
manier om sneller genetische vooruitgang in de veestapel 
te bewerkstelligen.
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ToP 10 pOpUlaIrsTe sTIereN – CoNVENTIoNEEL
Conventioneel sperma (doses verkocht) in Nederland en Vlaanderen

ToP 5 pOpUlaIrsTe mrIj-sTIereN  – CoNVENTIoNEEL
Conventioneel sperma in Nederland

ToP 5 pOpUlaIrsTe sTIereN – wERELDwIJD
Conventioneel sperma (doses verkocht) wereldwijd

ZwaRtbont Roodbont

Impuls fidelity

Improver Kylian

Cricket Kian

fiction Twister

Paramount Kodak

Bertil Arnold

Yankee Almighty

surprise Ditmar

olympic spencer

Gofast Camion

mRij

menno

Adriaan

Donald 516

Janco

mondriaan

Donald 516 dochter Jannie 195 (eigenaar: mts. Dijkink, Holten)Cricketdochter 3341 (eigenaar: J. Pluym, Lille (B))

ZwaRtbont Roodbont

Impuls fidelity

Paramount Kylian

olympic Kian

Canvas Kodak

Improver Arnold
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ToP 5 pOpUlaIrsTe BWB-sTIereN  – CoNVENTIoNEEL
Conventioneel sperma in Nederland en Vlaanderen 

ToP 5 pOpUlaIrsTe sTIereN – sIRYX
SiryX-sperma (doses verkocht) in Nederland en Vlaanderen

ToP 5 pOpUlaIrsTe sTIereN – oVERIGE RAssEN
in Nederland en Vlaanderen

BeTere geNeTICa, BETERE KoEIEN

ZuiVeR witblauw kRuising

fleuron Altes

Adajio Adamo

Dartagnan Amadeo

Harpon Lorgelot Zeno

fakir Talent 2290

naam stieR Ras

Peterslund Zweeds roodbont

Reladon montbeliarde

Imposium fleckvieh

Dally Brown swiss

Brolin Zweeds roodbont

ZwaRtbont Roodbont

Impuls fidelity

Paramount Kian

Improver Kylian

surprise Almighty

Bluejay Camion

Brolindochter Brolin 5245 (eigenaar.: W. Verweij, Blijham)Adajio
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In het afgelopen boekjaar is de duurzame ontwikkeling op 
diverse manieren in het bedrijf verankerd. een kort overzicht 
van activiteiten op dit vlak.

eThIsChe geDragsCODe
Als coöperatie streeft CRV naar een betere toekomst voor onze 
leden en klanten en ook voor de organisatie en de medewerkers.  
CRV wil daarbij op een duurzame, sociale en ethisch verantwoor-
de manier omgaan met onze planeet. Daarvoor is het afgelopen 
boekjaar een ethische gedragscode opgesteld die aangeeft 
welke ethische principes CRV uitdraagt. De code geeft mede-
werkers en leveranciers duidelijke richtlijnen over gedrag richting 
mens én dier. Alle medewerkers hebben een zogenaamd ethisch 
paspoort gekregen, met daarin gedragsregels die horen bij de 
ethische code.

COmmIssIe eThIek aDvIseerT
De commissie ethiek geeft mede vorm aan de duurzame ontwikke-
ling van CRV en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 
organisatie. De commissie bestaat uit zeven personen uit Nederland 
en Vlaanderen, onder wie drie melk- en/of vleesveehouders,  

twee CRV-medewerkers, een lid uit de maatschappij en een 
dierethicus. samen bespreken zij onder andere actuele onder-
werpen die in de samenleving spelen. De commissie toetst 
nieuwe ideeën binnen de organisatie op ethische aspecten,  
bijvoorbeeld op het gebied van productontwikkeling en onder-
zoek. over deze actuele thema’s en ideeën brengt zij advies 
uit. Een actueel thema dat afgelopen boekjaar bijvoorbeeld is 
besproken, is genetische modificatie.

veIlIgheID vaN De WerkNemers
Veel CRV-werknemers werken met gevaarlijke stoffen, zoals vloei-
bare stikstof, of met levende dieren, zoals stieren, die gevaar-
lijke situaties kunnen veroorzaken. om hun veiligheid zo goed 
mogelijk te garanderen, werken ze volgens strenge protocollen 
en werkvoorschriften. Afgelopen boekjaar zijn de protocollen 
uitgerold naar alle businessunits, zodat zij deze ter plekke kunnen 
aanpassen aan hun eigen omstandigheden en wetgeving en 
natuurlijk om zo nodig hun werkwijze bij te stellen. 
De meeste protocollen die CRV hanteert om de veiligheid van 
medewerkers te waarborgen, zijn uitgebreider dan wettelijk is 
geregeld. 

BETERE ToEKomsT:

BeTer mIlIeU
Duurzaamheid zit soms in details. In Brazilië nam CRV Lagoa 
een biologisch afbreekbare handschoen voor het insemineren  
in gebruik. Deze handschoenen zijn minder belastend voor 
het milieu. 

Cursus dhz-ki in Brazilië



27 CRV jaarverslag 2010-2011

DUUrZaam FOkkerIjBeleID
Voor het fokkerijbeleid van CRV staat duurzaamheid al jaren hoog 
op de agenda. Duurzame fokkerij betekent enerzijds optimaal 
gebruikmaken van genetische variatie, anderzijds betekent het 
dat het eindproduct – de koeien van leden en klanten – duurzame 
koeien zijn. Dat de leden dat belangrijk vinden, is weer bevestigd 
tijdens de fokdoeldiscussie die tijdens de ledenvergaderingen 
in januari 2011 is gehouden (zie pagina 21). Dus ook voor de 
komende jaren is duurzaamheid een belangrijke pijler van het 
CRV-fokkerijbeleid.

gOeDe resUlTaTeN BIj FOkkeN Op hOOrNlOOsheID
Hoornloosheid is een eigenschap die van nature voorkomt in  
de holsteinpopulatie. Genetisch hoornloze dieren hoeven niet te 
worden onthoornd, wat het welzijn ten goede komt. 
wereldwijd neemt de belangstelling voor hoornloze stieren sterk toe. 
In het verleden betekende het gebruik van hoornloze stieren echter 
dat er concessies werden gedaan aan kenmerken als productie 
en exterieur. Daarom is CRV gestart met een fokprogramma voor 

hoornloosheid met behoud van fokdoelkenmerken, ondersteund 
door het gebruik van genetische merkers. Het resultaat is dat 
er al meer dan twintig heterozygoot hoornloze stieren in het 
fok programma zijn (heterozygoot betekent dat de helft van hun 
nakomelingen hoornloos is). CRV-stier fasna Asterix P is wereld-
wijd een van de meest gevraagde heterozygoot hoornloze stieren; 
in de Amerikaanse genoomindex Net merit is hij de hoogste 
hoornloze stier. 
CRV heeft inmiddels ook een homozygote stier in het fokpro-
gramma (homozygoot betekent dat alle nakomelingen hoornloos 
zijn). Het sperma van deze stier, De Vrendt Paulus PP Rf, komt 
begin 2012 beschikbaar.

ONDerZOek Naar DIergeZONDheID
Voor een veehouder is een duurzame koe een koe die gezond is 
en probleemloos een hoge levensproductie realiseert. Daarom 
neemt CRV deel aan diverse onderzoeken op het gebied van 
diergezondheid, zoals een onderzoek naar natuurlijke weer-
stand, samen met andere partners. ook heeft CRV samen met de 
universiteit van utrecht een veldstudie gedaan naar ketose ofwel 
slepende melkziekte. De uitkomsten van dit onderzoek zijn de 
basis voor het nieuwe CRV-product mPR Voeding (zie pagina 14).

DUUrZaam ONDerNemeN

Stiermoeder De Vrendt Janine P (eigenaar: Lutke Willink-Dekker, 
Geesteren), moeder van de hoornloze CRV-stier Paulus PP RF
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Het boekjaar 2010-2011 (september 2010-augustus 2011) kende 
wereldwijd goede zuivel- en rundvleesprijzen. De voerprijzen  
stegen gedurende het boekjaar – zoals vorig jaar voorspeld – 
maar dat leidde niet tot negatieve marges. In vrijwel alle productie-
gebieden in de wereld realiseerden melk- en vleesveehouders 
positieve marges. Verschillen waren er wel degelijk, de hoogste 
marges werden behaald in oceanië, Brazilië en de Verenigde 
staten. Centraal-Europa bleef wat achter doordat de zuivel prijzen 
minder stegen, maar ook daar realiseerden de veehouders posi-
tieve marges. west-Europa zag verdere verbeteringen van de 
zuivel prijzen en blijvend goede opbrengstprijzen voor vleesvee. 
ook stegen hier de voerprijzen, maar de veehouders konden toch 
positieve marges realiseren.

CRV heeft een stevige positie in Europa (met name in Nederland 
en Vlaanderen), gecombineerd met versterkte posities in Brazilië, 
oceanië, Zuid-Afrika en Noord-Amerika. Dat leidde ertoe dat CRV 
optimaal profiteerde van de wereldwijde markt ontwikkelingen. 
De omzet voor aftrek ledenvoordeel steeg met 10 procent naar  
€ 156 miljoen (2009-2010 € 142 miljoen). ook het bedrijfs resultaat 
gecorrigeerd voor het ledenvoordeel verbeterde sterk.

Door verbeterde marktomstandigheden, aantrekkende zuivel-
prijzen en het toenemend gebruik van ki in de vleesveesector in 
Brazilië, nam de totale vraag naar gesekst sperma toe. Er bestaan 
grote verschillen in het gebruik van gesekst sperma, met name 
tussen Noord-Amerika (vervanging) en west-Europa (verbetering). 
De vraag nam echter in beide werelddelen toe, vooral in Noord-
Amerika. In Zuid-Amerika zien we een sterke toename in het 
gebruik van gesekst sperma nu het gebruik van ki in de vleesvee-
sector toeneemt. De bijdrage van de joint ventures sT Benelux en 
sT Brasil is dan ook significant beter dan vorig boekjaar.

 
algemeNe gaNg vaN ZakeN

ONDerNemINgsraaD
sinds 1 oktober 2010 is de medezeggenschap afgestemd 
op de huidige bedrijfsstructuur. Dit houdt in dat er een 
ondernemingsraad (oR) is die onderwerpen behandelt 
die voor het gehele bedrijf van belang zijn. Daarnaast zijn 
er twee onderdeelcommissies (oC’s) die onderwerpen 
behandelen voor respectievelijk CRV Holding en busi-
nessunit west-Europa.

In het afgelopen boekjaar adviseerden de oR en de twee 
oC’s de directie over onder andere:
– beoordelings- en beloningssystematiek;
– de overstap naar de nieuwe Arbodienst VerzuimVitaal.
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Bovenstaande tabel geeft CRV’s ontwikkeling weer over de afgelo-
pen vijf boekjaren, inclusief omzetkortingen en incidentele baten en 
lasten. Voor het boekjaar 2010-2011 is besloten een (leden)voordeel 
van ruim 2,5 miljoen te verwerken in de cijfers ten opzichte van een 
omzetkorting van 1,9 miljoen in het boekjaar 2009-2010 (zie kader). 
Daarom is enige voorzichtigheid geboden bij de vergelijking van de 
resultaten tussen de verschillende boekjaren. wel is duidelijk dat 

CRV over de afgelopen vijf jaar een robuuste groei laat zien van het 
balanstotaal (31%), de omzet (29%) en het eigen vermogen (34%). 

In december 2010 werd CRV geconfronteerd met een verschil van 
inzicht met de belastingdienst. ondanks herhaaldelijke controles 
en goedbevinden in het verleden eist de belastingdienst dat CRV 
voor een aantal coöperatieve diensten het hoge btw-tarief (19%) in 
rekening brengt. onder protest heeft CRV haar tarieven voor de 
desbetreffende diensten aangepast. Inmiddels zijn de gesprek-
ken met de belastingdienst in een beslissende fase aangeland. 
Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken kan deze 
kwestie uitmonden in een fiscale procedure.

Zoals vorig jaar gemeld was de verwachting om begin 2011 een 
nieuwe bedrijfs-cao af te sluiten. Helaas heeft het proces met de 
vakorganisaties nog niet geleid tot een nieuwe cao. CRV hoopt dit 
proces in 2012 af te ronden, in het belang van de medewerkers. 
In 2011 vond de overdracht plaats van de bij Avero/Achmea 
verzekerde pensioenrechten van actieve medewerkers en  
medewerkers die al gebruikmaken van vroegpensioen naar het 
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Daarmee is voor 
alle betrokken partijen een einde gekomen aan een jarenlang 
slepend proces. 

 

CRV HoLDING

FINaNCIële kerNCIjFers CRV

(in duizenden euro’s) 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007

omzet 155.799 142.140 133.372 136.476 121.150

ledenvoordeel resp. omzetkorting -2.515 -1.909 -1.140 -1.270 0

netto-omzet 153.284 140.231 132.232 135.206 121.150

bedrijfsresultaat 3.430 3.462 5.129 3.742 2.060

resultaat na belasting 2.515 4.733 4.544 2.027 997

eigen vermogen 75.938 73.138 65.802 62.278 58.624

balanstotaal 123.149 112.453 103.689 102.188 93.715

werkkapitaal 30.533 36.171 26.487 24.949 20.457

liquiditeit (current ratio) 1,83 2,28 1,97 1,83 1,83

solvabiliteit 61,7% 65,0% 63,5% 60,9% 62,6%

leDeN ONTvaNgeN Crv-leDeNvOOrDeel
Na afsluiting van het boekjaar hebben de ledenraden van  
CR Delta en VRV besloten tot invoering van CRV-leden-
voordeel. Dat betekent dat de leden meedelen in de winst 
van CRV, ook in de winst die CRV in het buitenland maakt. 
Het CRV-ledenvoordeel wordt in 2012 ingevoerd en is 
voor het eerst van toepassing op het resultaat van het 
boekjaar 2010-2011. op basis hiervan ligt er een voorge-
nomen besluit tot uitkering van 50 procent van de winst 
na belasting (2,5 miljoen euro) aan de leden in Nederland en 
Vlaanderen. De uitkering is gepland in maart of april 2012.
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keNgeTalleN CRV HoLDING BV

algemeeN 2010-2011 2009-2010

medewerkers (fulltime; gemiddeld) 1.276 1.222

monsternemers (fulltime; gemiddeld) 159 165

resUlTaaT (geconsolideerd)

netto-omzet (€ 1 mln) 153,3 140,2

bedrijfsresultaat (€ 1 mln) 3,4 3,5

resultaat na belastingen (€ 1 mln) 2,5 4,7

BalaNs (geconsolideerd)

eigen vermogen (€ 1 mln) 75,9 73,1

balanstotaal (€ 1 mln) 123,1 112,5

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) 61,7% 65,0%

kasstroom (€ 1 mln) -1,0 3,2
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algemeNe gaNg vaN ZakeN CRV HoLDING

geCONsOlIDeerDe BalaNs CRV

aCTIva 31-8-2011  (X € 1.000) 31-8-2010  (X € 1.000)

Vaste aCtiVa

immateriële vaste activa 14.108 3.655

materiële vaste activa 38.659 41.273

financiële vaste activa 3.190 3.075

totaal vaste activa 55.957 48.003

Vlottende aCtiVa

voorraden 14.809 11.382

vorderingen 27.882 27.442

liquide middelen 24.501 25.626

totaal vlottende activa 67.192 64.450

totaal 123.149 112.453

passIva 31-8-2011  (X € 1.000) 31-8-2010  (X € 1.000)

eigen vermogen 75.938 73.138

groepsvermogen 75.938 73.138

voorzieningen 5.014 9.291

langlopende schulden 5.537 1.745

kortlopende schulden 36.660 28.279

totaal 123.149 112.453

vasTsTellINg CIjFers
De cijfers in dit jaarverslag zijn voorlopige cijfers. De leden-
raden van CR Delta en VRV stellen de definitieve cijfers 
vast in februari 2012. 
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kerNaCTIvITeITeN vaNUIT klaNTBehOeFTe
Betrouwbaarheid, service en support, transparantie en commu-
nicatie met leden hadden, hebben en blijven de volle aandacht 
van CRV houden in verleden, heden en toekomst. Het verlenen 
van de beste service tegen een redelijke prijs voor onze leden 
is wat CRV drijft in de Nederlandse en Vlaamse markt. Via leden-
vergaderingen, de CRV Koe Expo en studieavonden wil CRV con-
tinu in gesprek blijven met haar leden. Door het organiseren van 
vrouwen dagen geeft CRV op een innovatieve wijze invulling aan 
het bereiken van een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse en 
Vlaamse veehouderijsector.
Gedurende het boekjaar is een commissie ingesteld die samen 
met de leden invulling geeft aan de verschillende relaties die 
CRV met haar leden heeft, zoals de transactierelatie, de zeggen-
schapsrelatie, de eigendoms- en investeringsrelatie.

INTerNaTIONalIserINgssTraTegIe
Het tweede jaar in de nieuwe businessunit-structuur heeft geleid 
tot meer synergie door ‘kruisverkoop’ van producten van de ene 
businessunit naar de andere. Deze vorm van kruisverkopen neemt 
in de toekomst verder toe. 
Klantgerichtheid, ondernemerschap en responsetijd naar de 
markt zijn zaken die zijn verbeterd door de nieuwe structuur, maar 
die nog beter kunnen. In het verlengde van de nieuwe structuur 

worden daarom wereldwijd programma’s uitgerold die moeten 
leiden tot meer ondernemerschap en snellere beslissingen en 
responsetijden naar klanten en markten. 

INvesTerINgeN
Investeringen in genomic onderzoek en het verhogen van de 
betrouwbaarheid van genomic fokwaarden gaan onverminderd 
door. De grootste investeringen worden gedaan in het genotype-
ren van koeien en in het typeren van het volledige genoom van 
toonaangevende stieren (genoomsequentie). Genoomsequentie 
gebeurt vooral in samenwerking met de EuroGenomics part-
ners. CRV gaat ook haar investeringen opvoeren die genetische 
(genoom) producten en dienstverlening combineren. 

Investeringen in project wave (ERP-systeem) gaan onvermin-
derd door en liggen op koers. Daarnaast gaat CRV in het nieuwe 
boekjaar investeren in uniforme nieuwe werkplekken op globale 
schaal. Dat verbetert de efficiëntie en de communicatie tussen 
businessunits onderling en hoofdkantoor. 

CRV usA gaat haar derde jaar in en CRV verwacht positieve cijfers 
te realiseren rond het zesde jaar. Daarmee is de investering in de 
usA aanzienlijk (volgens budget).
CRV heeft als doelstelling om in lijn met haar groeistrategie mini-
maal een overname per jaar te doen en dat geldt ook voor het 
nieuwe boekjaar.

algemeNe gaNg vaN ZakeN CRV HoLDING

DaNk aaN leDeN, klaNTeN eN meDeWerkers
In 2010-2011 heeft CRV een significante groei laten zien 
in zowel omzet als bedrijfsresultaat. Deze groei heeft de 
verwachtingen overtroffen en was nooit totstandgekomen 
zonder de tomeloze inzet van onze medewerkers wereld-
wijd, zonder de geweldige betrokkenheid van onze leden 
en klanten en last but not least zonder de flexibiliteit en 
loyaliteit van onze leveranciers. De directie dankt hen 
allen voor hun bijdrage en rekent op hen in het nieuwe 
boekjaar 2011-2012! 
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verWaChTe gaNg vaN ZakeN 2011-2012 
Boekjaar 2011-2012 zal in het teken staan van toenemende onze-
kerheid op de internationale financiële markten. De internatio-
nale grondstoffenmarkten zijn erg volatiel en reageren meteen 
op een verwachte recessie. De politieke instabiliteit van zowel 
de Europese unie als de Verenigde staten, draagt niet bij aan 

een stabiel economisch klimaat. In dat kader is het moeilijk een 
beeld te schetsen van de markten in 2011-2012. CRV verwacht dat 
de vraag naar zuivel- en rundveevleesproducten onveranderd 
goed zal zijn. omdat de grondstoffenvoorraden laag zijn, worden 
marktsentimenten één op één doorvertaald in de prijzen voor 
veehouders.

algemeNe gaNg vaN ZakeN CRV HoLDING
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algemeNe gaNg vaN ZakeN CRV HoLDING

geCONsOlIDeerDe WINsT- eN verlIesrekeNINg CRV

2010-2011  (X € 1.000) 2009-2010  (X € 1.000)

netto-omZet

genetisch materiaal 73.480 67.550

informatieproducten 14.290 13.210

dienstverlening 61.147 54.599

beheer 4.367 4.872

totaal netto omzet 153.284 140.231

voorraadmutaties 2.270 -86

geactiveerde productie 677 745

overige bedrijfsopbrengsten 554 760

totaal bedrijfsopbrengsten 156.785 141.650

bedRijfslasten

inkopen 10.865 7.059

productiekosten 33.634 28.536

personeelskosten 74.593 70.407

reis- en verblijfkosten 10.773 9.377

huisvestingskosten 3.236 3.115

afschrijvingen en boekresultaten 8.103 8.891

overige bedrijfskosten 12.151 10.803

totaal bedrijfslasten 153.355 138.188

bedrijfsresultaat 3.430 3.462

diVeRse ResultaatComponenten

financiële baten, lasten, saldo 292 851

resultaat deelnemingen 1.637 319

resultaat voor belastingen 5.359 4.632

belastingen -2.844 101

resultaat na belastingen 2.515 4.733
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prOFIel
De Coöperatie Rundveeverbetering Delta (CR Delta) is een landelijk  
werkende organisatie die via CRV een zeer breed scala aan dien-
sten en producten aanbiedt in de rundveeverbetering. 
CR Delta is een coöperatie met ruim 23.000 leden, verdeeld over 
36 afdelingen en 6 kringen. Daarnaast is er een 37e, landelijke, 
afdeling vleesvee. Alle leden hebben stemrecht in de ledenver-
gadering van hun afdeling. Zij kunnen hun bestuurders kiezen of 
zichzelf beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie.

hoofdbestuur Cr Delta 
Het hoofdbestuur van CR Delta heeft tot taak de coöperatie te bestu-
ren. Er wordt ten minste zes keer per jaar vergaderd. De dagelijkse 
leiding is opgedragen aan de directie van CRV.

Samenstelling (per 31-8-2011)
– C. (Kees) Gorter, makkinga | voorzitter
– P. E. (Pieter) van der Grift, Bunnik | vicevoorzitter
– L. m. J. m. (Louis) Cox, Roermond
– H. (Henk) schonewille, Zuidwolde
– m. A. (meine) siebenga, Lelystad
– B. E. G. (Bert) ten Doeschot, Hengelo

Naast het hoofdbestuur kent CR Delta diverse raden en commis-
sies, die hoofdbestuur en directie ondersteunen bij het nemen 
van beslissingen. Naast de hieronder genoemde commissies kent 
CR Delta ook een ledenraad en jongerencommissies.

geschillencommissie
De geschillencommissie tracht, zonder inschakeling van de bur-
gerlijke rechter, geschillen op te lossen tussen CR Delta of CRV 
enerzijds en een lid of klant anderzijds. In het afgelopen boekjaar 
hebben zich twee geschillen aangediend, waarvoor de commissie 
bij elkaar is geweest.
In dit boekjaar is de heer prof. mr. D.w. Bruil uit Aalten toegetreden  
tot de commissie als plaatsvervangend voorzitter.

Samenstelling (per 31-8-2011)
– mr. J.K. Verschoof, wassenaar | voorzitter
– C.P. van Burgsteden, oosterwolde | lid
– H.J.A. van schip, Beesd | lid
– Prof. mr. D.w. Bruil, Aalten | plaatsvervangend voorzitter
–  mevrouw J.A. van Harten-schooten, Hoge-Hexel 

plaatsvervangend lid
– H. van de water, Arkel | plaatsvervangend lid

Commissie Toezicht gebruik gegevens (CTgg)
De Commissie Toezicht Gebruik Gegevens houdt toezicht op 
de naleving van het protocol ‘De omgang door CRV met de toe-
gang tot de CRV IRIs Dierendatabase’. ook beoordeelt CTGG 
de rechtmatigheid van verstrekkingen op basis van het protocol 
in de Nederlandse en Vlaamse markt. De commissie heeft een 
adviserende rol richting de directie van CRV. Afgelopen jaar heeft 
de commissie de verstrekkingen getoetst en daarbij geen onre-
gelmatigheden vastgesteld. Zij heeft niets vernomen van klachten 
met betrekking tot de gegevensverstrekkingen in het verslagjaar. 

Samenstelling (per 31-8-2011)
– mr. dr. s. Nouwt, Tilburg | voorzitter
– J. Honkoop BI RI, soest

Cr DelTa u.A.
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Commissie Toezicht erkende gegevensverzameling (CTeg) 
De CTEG houdt toezicht op de naleving van de reglementen.  
ook het opstellen, aanpassen en actualiseren van reglementen is 
een taak van deze commissie. Daarnaast is de CTEG een advies-
orgaan van het hoofdbestuur, dat de kwaliteitscontrole binnen 
CRV en de contractorganisaties voor wat betreft de melkproductie-
registratie, de stamboekregistratie en de registratie van exterieur-
gegevens coördineert.
De commissie kwam het afgelopen boekjaar drie keer bijeen en 
behandelde rapportages over mpr-kwaliteit, hercontroles, steek-
proef stamboekregistratie, controle op melkmeetapparatuur en 
het gehalteonderzoek door laboratoria ten behoeve van de melk-
productieregistratie. In het kader van mpr-kwaliteit werd/werden 
afgelopen boekjaar:
–  van 167 monsternames de erkenning ingetrokken vanwege 

overschrijding van de norm mpr-24 uur;
–  10 monsternames afgekeurd in verband met jaargemiddelde 

mpr-24 uur;
–  41 monsternames afgekeurd in verband met overschrijding norm 

mpr-zuivel;
Van een bedrijf werd de erkenning van alle lactaties ingetrokken.

Samenstelling (per 31-8-2011)
– C. Gorter, makkinga | voorzitter
– P. E. van der Grift, Bunnik
– B. E. G. ten Doeschot, Hengelo
– J. Hoegen, Garderen (namens contractorganisaties)

FINaNCIëN
In de geconsolideerde balans  van CR Delta u.a. zijn de bezittingen 
en schulden van de coöperatie alsmede van CRV Holding en haar 
dochtermaatschappijen voor honderd procent meegenomen.  
Via het minderheidsbelang derden, als onderdeel van het groeps-
vermogen, wordt het twintigprocentsaandeel van VRV vzw in het 
vermogen van CRV Holding BV gecorrigeerd.  Alle producten en 
diensten aan de veehouders worden op de Nederlandse markt 
door CRV aangeboden. Het zwaartepunt van de omzet en bijho-
rende resultaten komt daardoor tot uiting in de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening van CRV Holding.  In de enkelvoudige 
winst- en verliesrekening van CR Delta u.a. is, naast het eigen 
resultaat, ook het aandeel van de coöperatie in het resultaat van 
CRV Holding BV (80%) opgenomen. Deze is verantwoord onder 
‘resultaat deelnemingen’.

keNgeTalleN CR DELTA

algemeeN 2010-2011 2009-2010

leden (gemiddeld) 22.755 23.478

resUlTaaT (geconsolideerd)

netto-omzet (€ 1 mln) 153,7 140,7

bedrijfsresultaat (€ 1 mln) 3,3 3,4

netto resultaat (€ 1 mln) 2,0 3,8

BalaNs (geconsolideerd)

eigen vermogen (€ 1 mln) 62,7 60,5

balanstotaal (€ 1 mln) 124,6 113,9

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) 50,3% 53,1%

kasstroom (€ 1 mln) -1,0 3,2
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geCONsOlIDeerDe BalaNs CR DELTA u.A.

aCTIva 31-8-2011  (X € 1.000) 31-8-2010  (X € 1.000)

Vaste aCtiVa

immateriële vaste activa 14.108 3.655

materiële vaste activa 38.659 41.273

financiële vaste activa 3.190 3.075

totaal vaste activa 55.957 48.003

Vlottende aCtiVa

voorraden 14.809 11.382

vorderingen 27.967 27.509

liquide middelen 25.861 26.971

totaal vlottende activa 68.637 65.862

totaal 124.594 113.865

passIva 31-8-2011  (X € 1.000) 31-8-2010  (X € 1.000)

eigen vermogen 62.672 60.489

minderheidsbelang derden 15.185 14.626

groepsvermogen 77.857 75.115

voorzieningen 5.014 9.291

langlopende schulden 5.537 1.745

kortlopende schulden 36.186 27.714

totaal 124.594 113.865

 

Cr DelTa u.A.
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WINsT- eN verlIesrekeNINg CR DELTA u.A.

2010-2011  (X € 1.000) 2009-2010  (X € 1.000)

netto-omZet

beheer 1.251 1.289

netto-omzet 1.251 1.289

bedRijfslasten

personeelskosten 284 300

reis- en verblijfkosten 139 91

overige bedrijfskosten 922 953

totaal bedrijfslasten 1.345 1.344

bedrijfsresultaat -94 -55

diVeRse ResultaatComponenten

financiële baten, lasten, saldo 18 18

resultaat deelneming CRV Holding BV 2.012 3.788

totaal diverse resultaatcomponenten 2.030 3.806

resultaat voor belastingen 1.936 3.751

belastingen 19 9

resultaat na belastingen 1.955 3.760
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prOFIel
VRV vzw is een vereniging waarbij Vlaamse melk- en vleesveehou-
ders zijn aangesloten. Een belangrijk kenmerk van het coöperatieve 
karakter van VRV vzw is de invloed die de leden-rundveehouders 
gezamenlijk uitoefenen op de organisatie en de onderneming.  
De relatie tussen leden en coöperatie is in die zin veelvormiger dan 
tussen aandeelhouders en een beursgenoteerde onderneming.
Het werkgebied van VRV vzw is opgedeeld in elf melkveegewes-
ten en vijf vleesveegewesten. De bestuurders van deze gewesten 
worden gekozen door de leden. Het hoogste orgaan van de orga-
nisatie is de algemene vergadering. De leden hiervan worden 
rechtstreeks gekozen door de leden-rundveehouders tijdens 
gewestelijke statutaire algemene vergaderingen. Vanuit de alge-
mene vergadering wordt de raad van bestuur gevormd.

Bestuur
De raad van bestuur van de VRV vzw kwam tijdens het boekjaar 
2010-2011 zeven keer samen. Tijdens deze vergaderingen gaf de 
raad onder andere adviezen en nam besluiten betreffende:
– interne en externe bestuurlijke afvaardigingen,
– akkoorden in verband met loon- en arbeidsvoorwaarden,
– resultaatrekeningen, budgetten en balans,
– werkwijze en tarieven rond mpr, opsporing dierziekten via de melk,
– bestemmingswijzigingen grond en gebouwen,
–  diverse foktechnische aangelegenheden, zoals fokdoel melkvee,
– bevoegdheden rascommissie Belgisch witblauw,
– btw-verplichtingen van de gewesten,
– bepalingen inzake prijskampen en keuringen.

Samenstelling raad van bestuur VRV vzw (per 31-8-2011)
– Noël Van Leeuwe, sint-margriete | voorzitter
– willy Vandewalle, Torhout | ondervoorzitter
– mark matthys-De Zutter, sint-Jan-in-Eremo
– willy moutton, Torhout
– Dirk Ryckaert, Dikkelvenne
– stefaan Van Hasselt, Loenhout
– michel wallays, Nieuwkerke
–  Leen Versmissen | adviseur Ministerie Vlaamse Gemeenschap 
– Reginald Govaert | secretaris

FINaNCIëN
Het resultaat voor belastingen bedraagt negatief € 58.000. In het 
budget was een winst voorzien van € 1.000, een verschil derhalve 
van € 59.000. 

In het resultaat is al rekening gehouden met de vernieuwde  
systematiek van interne doorrekeningen, in het budget nog niet. 
om het geheel van interne doorrekeningen transparanter te 
maken, is er gekozen voor een verdeling op basis van omzet en 
automatiseringsgraad. De interne bijdragen voor bestuurs- en 
verenigingszaken blijven volgens de gemaakte afspraken. 

De omzet uit informatieverwerving is € 307.000 hoger dan vorig 
jaar. De volledige uitbating rond registratie werd vanaf 1 september 
2010 samengebracht onder de afdeling Afstammingsregistratie in 
de VRV vzw. Hierdoor is ook de omzet voor registratie insemi-
naties opgenomen in de VRV vzw. De omzet hieruit bedraagt  
€ 114.000.

De ontvangsten uit de vernieuwde afstammingsregistratie zijn  
€ 95.000 hoger dan vorig jaar. Er zijn 3.679 deelnemende bedrij-
ven ten opzichte van 3.506 deelnemende bedrijven vorig jaar. 
met de vernieuwde registratie zijn 413.994 dieren geregistreerd 
ten opzichte van 366.501 vorig jaar.
De activiteiten binnen melkproductieregistratie dalen ten opzichte 
van vorig jaar, maar zijn zoals voorzien in het budget. Het aantal 
monsternames daalt 5 procent ten opzichte van vorig jaar, maar is  
2 procent hoger dan het budget. Door een wijziging in de tariefzet-
ting is er een omzetstijging van € 72.000 ten opzichte van vorig jaar. 

Het aantal ontvangen lidgelden in 2011 is 6.983, ten opzichte van 
7.150 gebudgetteerd voor 2011. Dit is 5 procent lager dan vorig 
jaar. Het ontvangen lidgeld bedraagt € 55 per lid.
De subsidies van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
(mVG) worden ingeboekt als 4/12 van de subsidies 2010 en 8/12 
van de voorziene subsidies 2011. De toekenning van de subsidies 
2011 is onder andere afhankelijk van het aantal uitgevoerde acti-
viteiten. De subsidie 2011 daalt 6 procent (€ 66.000) ten opzichte 
van de subsidie 2010.

vrv VZw
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resUlTaTeNrekeNINg VRV VZw

2010-2011  (X € 1.000) 2009-2010  (X € 1.000)

netto-omZet

lidgelden 391 402

informatieverwerving 4.067 3.760

SDVR 67 70

totaal omzet derden 4.525 4.232

interne bijdragen 177 320

totaal netto-omzet 4.702 4.552

overige bedrijfsopbrengsten 10 30

subsidies 1.090 1.177

totaal bedrijfsopbrengsten 5.802 5.759

bedRijfslasten

inkopen -9 -37

productiekosten -805 -750

personeelskosten -2.093 -2.055

reis- en verblijfkosten -412 -379

huisvestingskosten -88 -130

afschrijvingen en boekresultaten -201 -205

overige bedrijfskosten -201 -194

bijdragen aan CRV -1.970 -2.015

totaal bedrijfslasten -5.779 -5.765

bedrijfsresultaat 23 -6

diVeRse ResultaatComponenten

diverse baten en lasten -59 -39

financiële baten, lasten, per saldo -22 -23

totaal diverse resultaatcomponenten -81 -61

resultaat voor belastingen -58 -67

belastingen -26 -23

resultaat na belastingen  -83 -90



De solvabiliteit (groepsvermogen/balanstotaal) bedraagt 85 procent 
in het boekjaar 2010-2011, tegenover 86 procent in het boekjaar 
2009-2010.

verklarINg vaN De CONTrOleUrs Der rekeNINgeN
De veehouders die vanuit de VRV-algemene vergadering optreden 
als controleur der rekeningen, bevestigen aan de algemene verga-
dering - op basis van steekproeven - dat de hen voorgelegde bewijs-
stukken overeenstemmen met de samenvattende documenten die 
een getrouwe weergave zijn van de balans- en resultatenrekeningen.

sUBsIDIes
De Vlaamse overheid draagt met subsidies bij aan de rundveeverbe-
tering. De overheid kent toelagen toe volgens programma’s uit het 
fokkerijbesluit. De ondersteuning richt zich vooral op de afstammings- 
en melkproductieregistratie en verzameling van exterieur gegevens 
voor fokwaardeschatting. Daarnaast ontvangt VRV toelagen van de 
provincies Vlaams-Brabant, west- en oost-Vlaanderen en de VLAm 
(Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing).

BalaNs VRV VZw

aCTIva 31-8-2011  (X € 1.000) 31-8-2010  (X € 1.000)

Vaste aCtiVa

materiële vaste activa 842 892

financiële vaste activa 10.284 10.325

totaal vaste activa 11.126 11.217

Vlottende aCtiVa

voorraden 93 99

vorderingen 218 170

liquide middelen 950 834

totaal vlottende activa 1.261 1.103

totaal 12.387 12.320

passIva 31-8-2011  (X € 1.000) 31-8-2010  (X € 1.000)

eigen vermogen 10.555 10.638

voorzieningen 712 663

langlopende schulden 72 72

kortlopende schulden 1.048 947

totaal 12.387 12.320
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