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Woord van het bestuur
Beste leden,
Ook al is het warm of regent het heel veel en hebben we daar last van dan nog is het bestuur van
mening verder te moeten en daarom willen wij u
middels deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van
de laatste ontwikkelingen. Dit keer hebben wij voor u
een uitwerking van de discussiebijeenkomst op weg
naar een nieuw netwerk, de voorbereidingen om te
komen tot een witboek over de werking van paardenmelk, De ontwikkeling van een Pr groep, en het
vormen van een validatieteam, een HACCP team,
De jaarlijkse algemene ledenvergadering, en ja, u
gelooft het niet onze eerste verjaardag op 19 september
Bijeenkomst in Dreumel 17 juni
Zaterdag 17 juni jongstleden werd door Sandra van
der Kroon en Theo Vogelzang van “Netwerken in de
Veehouderij” een discussiebijeenkomst georganiseerd, met het thema “op weg naar een robuust
netwerk”. De dag was zeer geslaagd. U vindt een
verslag van deze bijeenkomst bijgevoegd bij deze
nieuwsbrief.

We willen via deze weg de Familie Lemmers nogmaals van harte bedanken voor hun geweldige
gastvrijheid op hun prachtige nieuwe bedrijf.
Het was erg jammer dat veel leden niet aanwezig
konden zijn vanwege andere verplichtingen. Het
bestuur zal in de toekomst zo veel mogelijk rekening
houden met seizoen, dag en tijd bij het inplannen
van activiteiten, om toch zo veel mogelijk leden de
gelegenheid te bieden aanwezig te kunnen zijn.
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HACCP-team, Validatieteam en PR-team
Het validatie- en het HACCP team zijn teams die beide
betrekking hebben op het werken volgens het HACCPprincipe op uw bedrijf
Het validatieteam houdt zich bezig met het vertalen
van wijzigingen in de wet- en regelgeving betreffende
het produceren en verwerken van paardenmelk. Dit
team onderzoekt of het handboek aangepast dient te
worden op basis van gewijzigde wet- en regelgeving.
Het validatieteam dient te bestaan uit 3 leden. Het
bestuur heeft Jos van Wegen, adviseur gevraagd en
bereid gevonden zitting te nemen in het validatieteam.
Daarnaast dienen nog twee andere personen, bijvoorbeeld coöperatieleden zitting te nemen in het validatieteam. Wie wil????
Vreest u niet voor heel veel werk. Aangezien er niet
snel en niet vaak grote veranderingen zullen plaatsvinden, zal de gevraagde tijd beperkt blijven.
Het HACCP-team houdt zich bezig met het aanpassen
van het HACCP-handboek voor een paardenmelkerij,
indien er intern grote veranderingen in werkwijze
plaatsvinden.
Bijvoorbeeld als er een andere manier van melken,
verpakken, bewaren of verwerken op het bedrijf wordt
geïntroduceerd.
Het HACCP-team dient ook uit 3 leden te bestaan.
Een van de leden is Gerlinde van Santen van HAS
kennistransfer. Daarnaast dienen een bestuurslid en
een gewoon lid van SPaN-V zitting te nemen in het
HACCP-team.
Het bestuur is van mening dat de vorming van een
PR-commissie erg zinvol zou kunnen werken. Deze
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kunnen bijvoorbeeld een aantal projecten opzetten
en het bestuur adviseren, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de media. We hebben met
de oprichting gezien dat aandacht zeer positief kan
werken.
Als u interesse heeft dan kunt u dit aan het bestuur
kenbaar maken. Enkele leden hebben zich op de
laatste Algemene leden vergadering al aangemeld
daar het bestuur nog geen concrete taak had voor
de commissie staat dit nog even in de wacht. Het
bestuur is wel bezig om een taak te creëren voor
deze commissie en in de toekomst zullen we deze
mensen hard nodig hebben.
Dus steun uw coöperatie en meldt u aan voor een
plaats in een team.
Witboek werking paardenmelkerij
Jos van Wegen is gestart met de voorbereidingen
voor het “Witboek heilzame werking paardenmelk”.
Hierbij is inmiddels steun verkregen in de vorm van
een groep van 5 studenten van de opleiding Voeding en Gezondheid van Wageningen Universiteit.
Deze onderzoeksgroep zal veel van de literatuurstudie uitvoeren in de vorm van een afstudeeropdracht
in het kader van Academic Master Cluster. Begin
september zal gestart worden met het onderzoek.
De studenten zijn elke middag daarvoor beschikbaar. Op donderdag 14 december zal de eind presentatie plaats vinden in de vorm van een seminar.
Ervaringen met de VWA
Meerdere leden hebben aangegeven behoefte te
hebben aan duidelijkheid wat wel en wat niet in een
promotiefolder mag staan. Er is duidelijke behoefte
aan collectieve actie op dit gebied. Verschillende
keurmeesters (VWA) interpreteren telkens weer op
andere, eigen wijze de wet- en regelgeving. Langs
deze weg willen wij u vragen naar uw ervaringen
met de controlerende instanties.

Graag ontvangen wij schriftelijk (per e-mail mag ook)
uw reacties. Met de gebundelde misschien “verwarrende” ervaringen zo kunnen wij beter beslagen ten ijs
komen waarneer wij contact gaan zoeken met de controlerende instanties om meer duidelijkheid te verkrijgen voor de leden. Reacties kunt u sturen naar onze
secretaris.
Algemene leden vergadering
Voor dinsdag 10 oktober 2006 staat een Algemene
Leden Vergadering gepland in café-zaal Kerkzicht te
Nuland. De officiële uitnodiging volgt nog.
Naar een keurmerk TopKwaliteit PaardenMelk
(TKPM)
Zoals in de eerste vergadering is aangegeven en ook
in statuten is vastgelegd is 1 van de doelen van de
vereniging het opzetten van een soort keurmerk. Dit
houdt in dat de leden van de vereniging zich op een
bepaalde manier kunnen onderscheiden. De eerste
fase daarvan is het HACCP handboek dat inmiddels
is afgerond. De vervolg fase zal door de leden moeten
worden bepaald. Welke eisen willen wij ons opleggen,
op welke termijn en wie doet de controle daarop?.
Het een en ander zal afhangen van wat we met het
keurmerk willen, willen bijvoorbeeld met het keurmerk
naar buiten treden of het enkel op eigen bedrijf gebruiken. De discussie hierover zal komende najaarsvergadering aan de orde komen. Tevens is het bestuur
bezig met het zoeken naar een mogelijkheid om het
ontwikkelen van het keurmerk uit te besteden aan
specialisten.
Verjaardag
Er is er een jarig hoera hoera en dat kun je zien dat
zijn wij. Op 19 september is het precies een jaar geleden dat de cv SPaN-V u.a. werd opgericht, tijdens de
oprichtingsvergadering te Nuland. Bij de notaris te
Boxtel passeerden vervolgens op 11 oktober 2005 de
oprichtingsakten en inschrijving in het Handelsregister
was een feit.

Gegevens bestuursleden:
voorzitter
Jos Jochems (Paardenmelkerij De Edelweiss)
Hanekinderstraat 9
4871 NG Etten – Leur
tel. 076 - 50 20 478

bestuurslid
Dina Backx (Paardenmelkerij Van ’t Groeske)
Groeske 7.a
5114 AE Castelre tel. 013 - 50 39 708

secretaris:
Nicole Beck (Paardenmelkerij Van Bremen)
De Leeuwerik 8
4859 AC Bavel
gsm 06 - 3836 9609

bestuurslid
Jan de Groot (De Daansche Hoeve)
Meijerijsebaan 5
5688 LT Oirschot
tel. 0499 - 57 58 43

penningmeester
Paul van de Laar (Orchid’s Paardenmelkerij)
Graafsebaan 3
5411 RE Zeeland
tel. 0486 - 45 37 77

Adviseur
Jos van Wegen
gsm
06 - 531 691 82
jos.wegen@planet.nl
e-mail

8-9-2006

2

Nieuwsbrief nr 4 (5) (2).doc

