Nieuwsbrief november 2016
GRIB — klankbordgroep zoekt nieuwe leden
GRIB groeit, en de klankbordgroep groeit mee. Dat was één van de uitkomsten van
ons laatste klankbordoverleg. Steeds meer geitenhouders weten de weg naar GRIB te
vinden en de werking hiervan te waarderen. Doordat GRIB het ontwikkelstadium is
ontgroeid, worden er ook aan de klankbordgroep andere eisen gesteld. Eisen waaraan
we met een relatief kleine groep geitenhouders niet aan kunnen voldoen.
GRIB is van geitenhouders voor geitenhouders. Om deze reden zitten er in de
klankbordgroep vooral geitenhouders, aangevuld met een tweetal personen uit de
mengvoerbranche. We merken dat GRIB beter tot zijn recht komt als voeradviseurs
GRIB actief bij hun klanten oppakken en introduceren. Ook merken we dat GRIB beter
wordt als er geitenhouders in de klankbordgroep zitten die een mening hebben, deze
kunnen onderbouwen en durven te delen in een groep.
Om deze reden zouden we graag de klankbordgroep uitbreiden met een aantal mensen
uit de mengvoerbranche en een aantal geitenhouders die voldoen aan bovengenoemd
profiel.
Binnenkort worden mengvoerbedrijven aangeschreven om een afgevaardigde te
leveren voor de klankbordgroep. Zelf gaan we ook op zoek naar geitenhouders die een
klein gedeelte van hun tijd en energie willen besteden aan GRIB, hiermee kunnen we
de sector sterker maken.
Mocht je je als geitenhouder aangesproken voelen om mee te denken over GRIB,
aarzel dan niet en meldt je aan voor de GRIB klankbordgroep bij één van de
klankbordgroepleden. Zij kunnen je meer vertellen over de rol als klankbordgroeplid
en de tijd die het per jaar in beslag neemt.

Voerwinst
In GRIB werken geitenhouders met voerwinst 1,2 & 3. Onder voerwinst 3 verstaan we
de melkopbrengst minus de mengvoerkosten, mineralen, enkelvoudige voeders en de
berekende kosten van ruwvoer.
In het verleden zijn hier veel vragen over gesteld; hoe betrouwbaar is dat nu eigenlijk,
dat berekende ruwvoer? Er zijn praktijkproeven gedaan en daaruit is gebleken dat de
berekende ruwvoeropname heel goed klopt met de werkelijkheid. Mochten er (kleine)
afwijkingen zijn, dan gelden die voor iedereen. Op deze manier wordt er toch een eerlijk systeem gerealiseerd.
Komend najaar staat de volgende klankbordgroep op de agenda, hier inventariseren
we met elkaar de marktprijzen van de verschillende ruwvoeders. De ruwvoeders worden gemiddeld naar prijs en kwaliteit en vervolgens teruggerekend naar prijs per kilogram droge stof.
Door een inschatting welke ruwvoeders het zwaarst zullen wegen in de praktijk komen
we tot een normbedrag voor 1 kilo droge stof uit ruwvoer. De input die gebruikt wordt
in de klankbordgroep komt uit alle regio’s van Nederland, zo komen we tot een goed
landelijk gemiddelde. Dit jaar zien we duidelijk regionale verschillen in de opbrengsten
en prijzen van de verschillende gewassen.

Referentiegroepen voor studiegroepen
Binnen GRIB is er tot nu toe altijd gewerkt met één referentiegroep voor alle
geitenhouders. Binnenkort is het mogelijk om eigen, verschillende, referentiegroepen
te vormen voor studiegroepen.
Mochten er vragen zijn over de mogelijkheden van een (eigen) referentiegroep stuur
een e-mail naar grib@elda.nl
Indien er een verzoek komt voor het vormen van een referentiegroep
wordt deze eerst goedgekeurd door een van de leden van de klankbordgroep GRIB.

Afsluiting
U kunt met vragen over GRIB en de werkwijze hiervan terecht bij de verschillende leden van de klankbordgroep.
Heeft u opmerkingen die in het volgende overleg klankbordgroep meegenomen dienen
te worden, horen wij dat graag!
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