Jaarverslag 2019
De Stichting Fonds voor Pluimveebelangen (hierna te noemen Fonds) is opgericht op
twaalf juni 1936. De stichting heeft als doel het bevorderen van ontwikkelingen op het
gebied van de dierlijke productie in het algemeen en de pluimveesector in het
bijzonder, waarbij met name ontwikkelingen op het gebied van arbeid,
diergezondheid, dierenwelzijn en productveiligheid worden gestimuleerd, en voorts al
hetgeen met één en ander in de ruimste zin van het woord verband houdt.
In 2018 had de voorzitter, de heer Gijsen, al aangegeven deze functie maximaal een
jaar te willen vervullen. Tevens had het bestuur de wens om de governance binnen
het Fonds verder te versterken. Tegen deze achtergrond heeft het bestuur in zijn
vergadering van 5 september 2019 besloten om de heer A. Sneep als onafhankelijk
voorzitter te benoemen voor een periode van 4 jaar.
Conform het vastgestelde rooster van aftreden waren in 2019 de heren Wolleswinkel
en Huirne aftredend als adviseur van het bestuur.
Het bestuur van het Fonds besloot beide heren te herbenoemen als adviseur. Het
adviseurschap van de heer Wolleswinkel zal verder gekoppeld worden aan het
voorzitterschap van het Dutch Poultry Centre. De heer Huirne heeft in de loop van
2019 aangegeven te willen stoppen als adviseur van het bestuur. Als opvolger heeft
het bestuur mw F. Leenstra benoemd tot adviseur. Mw Leenstra is een groot aantal
jaren werkzaam geweest in het pluimveeonderzoek en is begin 2020 met pensioen
gegaan. Tot slot had de heer Hulsbergen al eerder aangegeven per eind 2019 te
willen stoppen als secretaris-penningmeester van het bestuur. Als zijn opvolger heeft
het bestuur de heer H. Schouwenburg benoemd.
Het bestuur van het Fonds heeft daarmee in 2019 bestaan uit:
ir A. Sneep, voorzitter (vanaf 5 september 2019)
R.J. Gijsen, Maarssen, voorzitter (tot 5 september 2019)
A. Butijn, Wijk en Aalburg, lid
mevr. drs. H. de Haan, Albergen, lid
mevr. ir. C.L. Hagen, Driebergen, lid
H.M. Hubers, Ysselsteyn, lid
G.J. Oplaat, Markelo, lid
ir. B.M. Dellaert, Rotterdam, adviseur
prof.dr.ir R.B.M. Huirne, Wageningen, adviseur (tot 5 september 2019)
mw dr ir F. Leenstra, Lelystad, adviseur (vanaf 5 september 2019)
ing. J.T. Wolleswinkel, Renswoude, adviseur
H.B.A. Hulsbergen, Zoetermeer, secretaris-penningmeester (tot 5 december 2019)
Ir J.N. Schouwenburg, Leiden, secretaris-penningmeester (vanaf 5 december 2019)
Het bestuur heeft in 2019 vergaderd op 7 maart, 21 mei , 5 september en 5
december.
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Maart
In de maart vergadering is gesproken over het profiel van de nieuwe voorzitter van
het Fonds. Besloten is om in het belang van een goede governance te zoeken naar
een voorzitter die geen directe binding heeft met één van de organisaties die
bestuursleden benoemen.
Verder is door de Rabobank een toelichting gegeven op het gevoerde
vermogensbeheer. Afgesproken is om dit twee keer per jaar te doen. Op advies van
de Rabobank besloot het bestuur een beleggingsstatuut vast te stellen.
Voorts is besloten om een lening van € 50.000 met een looptijd van 5 jaar
beschikbaar te stellen aan Avingstan bv (een dealerorganisatie van Jansen Poultry
Equipment) voor de ontwikkeling en verkoop van een industriële insectenbroederij.
Tot slot heeft het bestuur het jaarverslag 2018 vastgesteld.
Mei
In de mei vergadering heeft het bestuur besloten om per september 2019 de heer ir
A. Sneep te benoemen tot voorzitter van het bestuur. Verder is aandacht besteed
aan de opvolging van de heer Hulsbergen als secretaris-penningmeeste van het
bestuur.
Het bestuur heeft kennisgenomen van de mededeling van Vencomatic dat de
verkoop van het Q-Perch systeem aan het buitenland op gang is gekomen. Dat
betekent dat Vencomatic conform de eerder gemaakte afspraken een eerste
aflossing van de door het Fonds verstrekte lening heeft gedaan. De jaarrekening
over 2018 is goedgekeurd door het bestuur. Door het toekennen van bijdragen aan
diverse projecten en een matig beleggingsjaar 2018 is het vermogen van het Fonds
met ongeveer € 5 ton geslonken. Per 31 december 2018 bedroeg het vermogen €
3.875.927. Tot slot heeft het bestuur ook een beleggingsstatuut vastgesteld.
September
In de in september gehouden vergadering heeft de heer Gijsen het voorzitterschap
van het bestuur overgedragen aan de heer Sneep. Verder heeft het bestuur besloten
om de heer Schouwenburg per december te benoemen tot secretarispenningmeester van het Fonds. Hij is opvolger van de heer Hulsbergen die al eerder
te kennen heeft gegeven zijn functie uiterlijk eind 2019 te willen neerleggen.
De heer Huirne had eerder al meegedeeld zijn functie als adviseur te willen
beeindigen. Het bestuur heeft in deze vergadering besloten om als zijn opvolger te
benoemen mw F. Leenstra.
Het bestuur heeft kennisgenomen van een presentatie van vertegenwoordigers van
de Rabobank over het gevoerde beleggingsbeleid. De Rabobank komt met
vooorstellen voor aanpassing van de portefeuille en het beleggingsstatuut. Deze
zullen in de volgende vergadering besproken worden.
Het bestuur heeft een rapportage van het project “Microalgen ter verbetering
gezondheid jonge dieren” besproken. Het bestuur concludeert dat de resultaten
teleurstellend zijn. Vooralsnog ziet het bestuur geen reden het verzoek om een
bijdrage voor een vervolg van dit project te honoreren.
Verder heeft het bestuur de projectaanvraag voor het project “Real-time monitoring
emissies pluimveehouderij” besproken. Het bestuur constateert dat ook een
subsidieverzoek bij AVINED is ingediend. Dit komt vaker voor en het bestuur zet hier
kanttekeningen bij. Zeker als dit betekent dat er nauwelijks financiering vanuit de
betrokken bedrijven komt. Zo is de bijdrage vanuit de toeleveranciers van sensoren
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in dit project op dit moment zeer beperkt. Een financiele bijdrage vanuit het Fonds is
eventueel alleen haalbaar als dit aandeel fors hoger wordt. Dit standpunt is ook
meegedeeld aan de onderzoekers.
December
In de vergadering in december heeft het bestuur aandacht besteed aan de
beleggingsportefeuille en het beleggingsstatuut. Besloten is om hier nu geen
wijzigingen in door te voeren, maar er medio 2020 weer met de Rabobank over te
sppreken. Dan zal ook het beleggingsstatuut aan de orde komen. Verder worden
diverse projecten besproken. Mbt de twee projecten die al in de september
vergadering aan de orde kwamen, is het standpunt van het bestuur mbt een
financiële bijdrage niet gewijzigd. Verder wordt een aanvraag voor een bijdrage voor
het project “precisievoeding opfokleghennen” niet gehonoreerd.
Het bestuur besloot wel om een financiële bijdrage te verstrekken aan de projecten :
Automatisch vaccineren van opfokleghennen : € 47.500 als renteloze lening die op
basis van eventuele verkoop aan het buitenland (deels) terugbetaald dient te worden
Factsheets vleeskuiken en eiersector : een subsidie van € 18.000.
Nieuwegein, 16 april 2020

A. Sneep, voorzitter
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