BOERINENBESTUUR

9 vragen aan...

Marga van Beukelen
Zitvlees, dat heeft ze niet
zoveel. Marga van Beukelen
steekt graag haar handen uit
de mouwen. Is het niet op
het eigen vlees- en melkveebedrijf in Pesse, dan wel als
secretaris voor het Stamboek
Verbeterd Roodbont.
TEKST INGE VAN DRIE
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WAT DOE JE IN HET STAMBOEKBESTUUR?
‘Ik ben secretaris. Ik houd bijvoorbeeld veranderingen bij in het ledenbestand, ik fungeer als vraagbaak voor leden en ik organiseer de jaarlijkse ledendag. Dan gaan we
op bezoek bij een van onze leden en sluiten we af met een barbecue. Maar ik heb
bijvoorbeeld ook geholpen bij het verzamelen van foto’s voor een fotoboek van het
verbeterdroodbontras. Dat hebben we afgelopen jaar gepresenteerd en daar ben ik
heel trots op. Als er nu een bestelling voor dat boek binnenkomt, regel ik dat ook.’

DE NATIONALE KEURING ORGANISEREN,
DAT KOST ZEKER OOK VEEL TIJD?
‘Nou en of. Zelf nemen we vaak ook eigen dieren mee, maar dat regelt Jaap. Daar
heb ik dan echt geen tijd voor. Het helpt dat het draaiboek van de keuring na al die
jaren in mijn hoofd zit; ik weet intussen hoe je ervoor moet zorgen dat de keuring
vlot verloopt. Ik bestel alle bekers en rozetten en stuur alle benodigde formulieren
naar de leden. Dit jaar moesten we bovendien nog een nieuwe locatie zoeken voor
de keuring. Dat was een hele uitdaging. Maar als het dan lukt, geeft dat ook een
trots gevoel.’

En van het jaarverslag probeer ik ook altijd iets moois te maken. Dat lees ik voor tijdens de ledenvergadering. Het moet
allemaal niet te serieus en te strak zijn.’
‘Goed kunnen samenwerken vind ik ook een vereiste als bestuurslid. Ik houd niet van ellebogenwerk. Maar ik vind wel dat
je als bestuurslid alles moet durven zeggen. Ik houd niet voor
de lieve vrede mijn mond.’

WAT VIND JE LASTIG ALS SECRETARIS?

‘Na al die jaren zit
het draaiboek van
de nationale show
in mijn hoofd’
leeftijd: 58 • partner: Jaap van Beukelen • kinderen:
Alexander (33), Veronique (31) en Leon (24) • woonplaats:
Pesse • bedrijf: 80 stuks vleesvee, 140 stuks melkvee •
bestuurswerk: secretaris Stamboek Verbeterd Roodbont

WAAR BEN JE NOG MEER TROTS OP?
‘We hebben als stamboek een keuringsreglement geschreven.
Daar staat onder meer in dat geleiders van dieren op een
keuring een blauwe broek moeten dragen, een wit overhemd
en een rode stropdas. We hebben een Nederlands ras en
daarom vind ik het mooi om dat rood-wit-blauw op deze manier tot uiting te laten komen.’
‘Als stamboek hebben we ook veel energie gestoken in het
project Bewust Natuurlijk Luxe, waarmee we natuurlijke geboorten bij vleesvee willen bevorderen. In 2014 hebben we
samen met het Belgisch Witblauw Stamboek en LTO een plan
van aanpak gepresenteerd om toe te werken naar meer natuurlijke geboorten. En we hebben een kennisdag daarover
georganiseerd. Ik vind het leuk om dingen op poten te zetten.’

WAT ZIJN BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
VOOR EEN SECRETARIS?
‘Organiserend vermogen, dat moet je als secretaris wel hebben. En je moet de Nederlandse taal goed beheersen. Want
als secretaris maak ik bijvoorbeeld de notulen en het jaarverslag. Daar maak ik veel werk van. Mijn notulen zijn kort en
krachtig, maar dat betekent wel dat ze niet in één dag af zijn.

‘Met computerwerk had ik niet zoveel toen ik begon als secretaris. Maar al doende leert men. Zo lukte het me pas niet
om een webadres toe te voegen aan de uitnodiging voor de
nationale keuring voor verbeterd roodbont. Een telefoontje
naar een medebestuurslid en het was in vijf minuten geregeld.
Mooi toch? Je moet het natuurlijk wel durven vragen, maar
daar houd ik wel van.’

HOEVEEL TIJD BEN JE KWIJT AAN HET
BESTUURSWERK?
‘Gemiddeld genomen ben ik wel een dag in de week kwijt aan
het bestuurwerk. Maar natuurlijk zijn er pieken en dalen. Zo’n
vijf tot zes keer per jaar vergaderen we als bestuur bij het Van
der Valk-hotel in Leusden. Ik reserveer altijd een vaste tafel,
een ronde tafel in de hoek. Omdat Jaap voorzitter is van de
foktechnische commissie gaan we altijd samen.’
‘Ons bestuur bestaat uit zeven personen. Sinds kort zitten
er drie vrouwen in het bestuur van het Stamboek Verbeterd
Roodbont. Natuurlijk vind ik dat leuk, maar eigenlijk maakt het
me niet uit of ik met mannen of met vrouwen werk.’

HOE BEN JE EIGENLIJK VERZEILD GERAAKT
IN HET STAMBOEKBESTUUR?
‘Ik ben gevraagd. Ik heb er wel even over na moeten denken,
zeker omdat het een landelijk bestuur is. Maar toch heb ik het
gedaan. Ik heb altijd interesse in vee gehad. Al van kinds af
aan, al heb ik geen agrarische achtergrond. Als ik uit school
kwam, trok ik meteen mijn oude kleren aan en ging ik met een
vriendinnetje mee naar de boerderij.’

HOU JE ALS SECRETARIS NOG WEL TIJD OVER
OM OP DE BOERDERIJ ACTIEF TE ZIJN?
‘Gelukkig wel, want ik ben graag met de dieren bezig. Ik sta
elke dag om zes uur op en dan ga ik eerst de stal in. Ik doe
de kalveropfok en ik melk regelmatig. Ook het uitmesten van
de kalverhokken en het blootleggen van de kuil doe ik gerust
zelf. Tussendoor pak ik het werk voor het stamboek op. Drie
dagen in de week ben ik daarnaast gastouder voor onze twee
kleindochters. Ik heb gewoon niet zoveel zitvlees. Al proberen
we ’s avonds altijd wel om acht uur het journaal te zien.’

KUNNEN MEDEBESTUURSLEDEN
JE ALTIJD BEREIKEN?
‘Nee, alleen mijn kinderen hebben mijn mobiele nummer. Ik
wil niet constant met een telefoon rondlopen. Als ik de voergang aan het vegen ben bijvoorbeeld, dan wil ik niet steeds
gestoord worden door de telefoon. De meeste mensen weten
dat ze me met de koffie en tussen de middag goed kunnen
bereiken.’
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