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at was een hoopvol begin van Clemens
van der Aa tegenover de honderd
aanwezige geitenhouders en andere
geïnteresseerden. In zijn verdere betoog legde
Van der Aa uit waarom een bank reageert
zoals die reageert. En hoe een goed plan eruit
zou moeten zien voor de bank.

Ondanks dat er in de afzetstructuur wel ver
beteringen zijn doorgevoerd. Prognosticeren
op basis van het behaalde voersaldo ten
opzichte van de sector is een betere werk
wijze. Daar ligt steeds vaker de focus op in
plaats van op de melkprijs.”

Reserveren of interen
Rekenen met 45 cent
De bank rekent plannen voor geitenbedrijven
door met een melkprijs van 45 cent. Vergele
ken bij de prijs die geitenhouders nu ontvan
gen, lijkt dat laag. Toch is het reëel, vindt
Van der Aa. “We hebben nog maar drie jaren
gekend waarin de melkprijs boven 45 cent
lag. En het is nu nog niet gezegd dat fluc
tuaties in de melkprijs verleden tijd zijn.

Het bedrag dat geitenbedrijven kunnen reser
veren neemt toe. “Dus de Rabobank heeft
vertrouwen in jullie”, sprak Van der Aa. Het
advies aan geitenhouders is om een bedrijfs
economische afschrijving te maken voor het
eigen bedrijf. Die komt al snel tussen 4 en
7 cent uit, afhankelijk van de gedane investe
ringen. “De Rabobank houdt daarboven een
buffer aan van 1 à 2 cent. Die is voor tegen
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Houd bovenop de bedrijfseconomische afschrijving nog 1 à 2 cent buffer aan. Deze dient voor vervanging,
buffervorming en voor tegenvallers (fluctuaties).

vallers, voor vervanging. Dan heb je de beno
digde reservering van je bedrijf te pakken.”
De afgelopen tien jaar hebben geitenhouders
gemiddeld genomen ingeteerd op het vermo
gen. “De reservering lag beneden 5 cent. Dat
is feitelijk te laag.” Het blijkt dat een hoge
reservering veelal samengaat met een lage
financiering. Een hogere dan gemiddelde
reservering is noodzakelijk om extra financie
ring te kunnen aantrekken. “Elke cent struc
turele reservering meer, betekent 100 euro
per geit financiering.”

Liquiditeit
Ook in 2015 verwacht Van der Aa een goed
jaar. “Wendt de liquiditeiten van nu aan om
het vermogen te versterken”, adviseert Van
der Aa. Slechte jaren kun je opvangen door
bij te financieren, door uitstel van aflossing
en door de liquiditeitsruimte vanuit goede
jaren in te zetten. “Aflossen en optimaliseren
van het bedrijf is het bedrijf voorbereiden op
een mogelijke vervolgstap”, zegt Van der Aa.
“Maar waak ervoor de liquiditeiten om te
gaan zetten in vaste lasten door de huidige
ruime liquiditeiten als structureel te zien. Zet
ze verstandig in voor aflossing of buffervor
ming, er zullen ongetwijfeld ook nog andere
jaren volgen.” Bij een investering houdt de
bank aan dat er minimaal 25 procent eigen
vermogen dient te zijn. “In het verleden is
hier in de geitensector minder strak op
gestuurd, maar het is nu noodzakelijk. Houd
dat goed in de gaten.”
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