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2020 IN VOGELVLUCHT

naast de dagen waarop de koeien weiden ook per dag de start- en eindtijd van weidegang
registreren. Daarnaast kunnen onaangekondigde inspecties en herinspecties alleen worden
afgerond tijdens de uren dat de melkveehouder de koeien weidt. Voor inspecteurs zijn tot slot
nadere richtlijnen uitgewerkt om melkveehouders te beoordelen.

AANDEEL MELKVEEHOUDERS MET WEIDEGANG OPNIEUW GESTEGEN
Sinds 2015 stijgt het aantal veehouders dat hun koeien buiten laat lopen. Zo ook afgelopen jaar
weer. Het aandeel bedrijven dat aan weidegang doet is gestegen tot 83,7%, waarvan 77,5%
volledig. Het aandeel deelweiden daalt als sinds 2016. Meer en langer weiden is dus nog steeds
de trend. Steeds meer boeren zijn bovendien bewuster met hun grasland- en beweidingsmanagement bezig. Met als doel: meer vers gras direct omzetten in melk.
Jaar

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Totaal

83,7%
83,0%
82,0%
80,4%
78,9%
78,3%
77,8%
80,0%
81,2%

Volledige weidegang

77,5%
76,7%
74,8%
73,2%
70,5%
69,8%
70,1%
72,2%
–

Deelweidegang

PRODUCTIE VAN WEIDEZUIVEL EN HET GEBRUIK VAN HET WEIDEMELKLOGO
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de landen waarin weideboerderijmelk geproduceerd wordt en weidezuivel wordt afgezet. In Nederland, België, Duitsland en Frankrijk laten
melkveehouders hun koeien weiden volgens de voorwaarden van de stichting; in totaal zijn dat
er ruim 15.000. Weidezuivel wordt breed over Europa afgezet, met als belangrijkste markten
Nederland, België en Duitsland.

6,2%
6,3%
7,3%
7,3%
8,4%
8,4%
7,7%
7,8%
–

Percentage bedrijven met weidegang in Nederland. Bron: ZuivelNL.

WEIDEGANG INTEGREREN IN DE BEDRIJFSVOERING
De focus in de kennisactiviteiten van de stichting is om weidegang sterker te verankeren in de
bedrijfsvoering van melkveehouders. Inzet is dat voor melkveehouders niet het voldoen aan
de definitie van weidegang centraal staat, maar het invullen van de twee primaire functies van
weiden: gras oogsten en koeien voeren. Een optimale invulling van beide kan een bijdrage
leveren aan het rendement van melkveehouders en aan het realiseren van de doelen van de
Duurzame Zuivelketen.
In 2020 heeft Stichting Weidegang, in overleg met sectorpartijen, een project uitgewerkt voor
integrale aanpak voor melkveebedrijven met weidegang, voor zowel uitbreiding van het aantal
uren weidegang als het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen. Door beide thema’s
samen op te pakken, kunnen melkveehouders synergievoordelen benutten en een optimale
afweging maken mochten maatregelen voor de twee thema’s elkaar tegenwerken. Ander
belangrijk voordeel is dat een pakket aan maatregelen het voor de melkveehouder en zijn
adviseurs overzichtelijker maakt om stappen te zetten. Op de demonstratiebedrijven voor Nieuw
Nederlands Weiden is deze aanpak al succesvol geïmplementeerd.

● Productie en verkoop
● Verkoop

Landen waar producten met het Weidemelklogo worden geproduceerd en verkocht.

BESTUURSWISSELINGEN STICHTING WEIDEGANG
In 2020 kende de stichting voor het eerst sinds de oprichting in 2008 een voorzitterswissel.
Werner Buck nam het stokje over van Chris Kalden. Chris heeft de afgelopen twaalf jaar als
voorzitter een belangrijke verbindende rol gehad in het succes van de stichting.

NIEUW WEIDEMELKLOGO EN ALGEMENE VOORWAARDEN
In 2020 is een nieuw opgefrist Weidemelklogo geïntroduceerd. Na zorgvuldige voorbereiding
zijn in 2020 de aangepaste algemene voorwaarden voor weidegang en weidemelk van kracht
geworden. Om gerichtere controle van weidegang mogelijk te maken, moeten melkveehouders
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INLEIDING
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In deze jaarrapportage doen we verslag van de activiteiten en resultaten van stichting Weidegang in 2020. Stichting Weidegang heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren door weidegang te ondersteunen. De koe in de wei is een
kenmerkend onderdeel van het Nederlandse landschap.
De activiteiten van Stichting Weidegang vallen uiteen in twee hoofdtaken:
―
―

Kennis: versterken van vakmanschap over gras en weiden.
Borging: borgen van weidezuivel en de uitgifte van het Weidemelklogo.

KENNIS: HET VERSTERKEN VAN VAKMANSCHAP
OVER GRAS EN WEIDEN

De spil van onze rol in het versterken van vakmanschap over weidegang zijn onze WeideCoaches en WeideDocenten. Zij staan in direct contact met de praktijk. Ze bieden advies en begeleiding aan melkveehouders; zowel aan nieuwe als ervaren weiders. Dat deze aanpak werkt,
blijkt wel uit de cijfers die nog steeds jaarlijks stijgen. We zijn trots dat de Duurzame Zuivelketen
ons voor onze jarenlange bijdrage aan het stimuleren van weidegang in 2020 de Weidetrofee
heeft toegekend. Een prijs die in de eerste plaats onze mensen in het veld toekomt voor het
met zo veel enthousiasme overbrengen van kennis en vakmanschap.

De kennisactiviteiten richten zich op zoveel mogelijk melkveehouders laten weiden en het
maximaal benutten van de voordelen van weidegang. Hiervoor zijn er twee speerpunten
benoemd:
―
―

Adviseren en begeleiden van melkveehouders over beter weiden of starten met weiden.
Dit gebeurt via de WeideCoaches en WeideDocenten, via De Weideman en door middel
van het ontwikkelen van nieuwe weidegang-concepten.
Weidegang beter integreren in de totale bedrijfsvoering. Dat doen we door het uitbouwen
van Nieuw Nederlands Weiden tot een totaalpakket voor grasland- en ruwvoermanagement.
Deze integrale benadering van weidegang agenderen we ook bij erfbetreders en in het
groene onderwijs.

Voor de borging staat het zorgdragen voor een betrouwbaar kwaliteitsschema centraal, met
enerzijds een onafhankelijk en onpartijdig proces van certificering en auditering en anderzijds
een praktisch werkbare systematiek voor stakeholders.
In hoofdstuk 1 geven we de voortgang in 2020 weer voor de kennisactiviteiten. Hoofdstuk 2
zet de feiten en cijfers rondom borging op een rij. In hoofdstuk 3 volgt de financiële verantwoording van de stichting.
Naast onze WeideCoaches en Weidedocenten heeft ook het secretariaat van de stichting een
grote rol in het delen van kennis. Het heeft een loketfunctie voor vragen van melkveehouders en
erfbetreders, een adviesrol in onderzoeksprojecten als ‘Amazing Grazing’ en een onderwijsrol
in het versterken van kennis bij erfbetreders over weidegang. Ook communiceert de stichting
via De Weideman over vakmanschap voor gras en weiden. Op de website en nieuwsbrief van
Veeteelt worden wekelijks de grasgroeicijfers gepubliceerd.

1.1 NETWERK WEIDECOACHES EN WEIDEDOCENTEN
De WeideCoaches en WeideDocenten uit het netwerk zijn werkzaam bij diverse bedrijven;
agrarische adviesbureaus, accountancy bureaus, mengvoerbedrijven, zaaizaadbedrijven en
agrarische hogescholen. In 2020 waren er circa 50 WeideCoaches en circa 10 WeideDocenten actief. Daarnaast heeft de stichting afgelopen jaar 18 nieuwe WeideCoaches opgeleid in
de Praktijkschool voor Beweiding, waaronder adviseurs uit de veevoersector, dierenartsen
en onafhankelijke adviseurs. Aan de ene kant hebben we hiermee invulling gegeven aan de
Jaarrapportage 2020 Stichting Weidegang

pagina 3

Jaarrapportage 2020 Stichting Weidegang

pagina 4

behoefte vanuit de markt aan kennis over gras en weiden en aan de andere kant is hiermee
het netwerk van WeideCoaches vernieuwd en versterkt.
Vanwege corona was het voor de WeideCoaches in 2020 maar beperkt mogelijk om fysiek op
bezoek te gaan bij melkveehouders en lezingen voor groepen te verzorgen. Als alternatief zijn we
de mogelijkheden gaan inventariseren om via o.a. videobellen en WhatsApp melkveehouders
te adviseren. Een aantal WeideCoaches is hier ook mee aan de slag gegaan. Deze middelen
kunnen ook in de toekomst, als de coronabeperkingen zijn opgeheven, een rol spelen in de
advisering. Het heeft met name toegevoegde waarde in bestaande adviesrelaties. Voor nieuwe
contacten met melkveehouders blijft het fysieke bezoek een must.

OP AFSTAND AAN DE SLAG MET
WEIDEGANG
Gijs van Loon, Adviseur Rundvee
bij DLV Advies, volgde in 2020 de
opleiding tot WeideCoach. Dat ging
dit jaar anders dan anders, maar
was zeker niet minder waardevol,
vertelt hij.
‘Gelukkig begonnen we met de groep
gewoon in de wei. Toen brak de coronacrisis uit en kon dat niet altijd meer.
De opleiding werd een combinatie van
bijeenkomsten buiten op anderhalve
meter en digitale sessies. Dat bleek
prima te werken. Aan de hand van filmpjes en theorie kregen we veel praktische tips. Je kunt op het scherm wat
minder makkelijk met elkaar sparren,
maar het is niet minder leerzaam.

In mijn functie bij DLV begeleid ik al
langer startende en ervaren weiders.
Met deze opleiding wilde ik mijn kennis
verdiepen, om nog beter te kunnen
adviseren hoe je het maximale uit je
gras haalt. Daarbij vond ik het inspirerend om kennis uit te wisselen met
collega’s uit het hele land. In het
noorden wordt over het algemeen
meer en langer geweid dan bij ons in
het zuiden; zo kun je van elkaar leren.
Ik denk dat de crisis heeft laten zien
hoe digitaal meekijken in een bedrijf
een aanvulling kan zijn op het fysieke
advieswerk. Keukentafelgesprekken
moeten zeker blijven, want daar haal
je toch het meeste uit. Maar voor
acute problemen of vragen is digitaal
overleg tussen adviseur en melkveehouder eigenlijk ideaal. Dat gaat niet
meer verdwijnen.’

Loopt
Uitgevoerd
Totaal

Intake /
Oriëntatie
7
1243
1250

Eenmalig advies /
Plan van aanpak
2
200
202
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70
1650
1720*

1.3 NIEUW NEDERLANDS WEIDEN EN DEMONSTRATIEBEDRIJVEN
Nieuw Nederlands Weiden is een eenvoudig en goed inpasbaar beweidingsconcept met vijf
‘standaard’ voorbeelden om een melkveehouder op weg te helpen het systeem in te richten
op zijn bedrijf. In 2020 heeft Stichting Weidegang in samenwerking met de Commissie
Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) voor elke grondsoort en intensiteit een
graslandgebruikskalender met bemestingsschema uitgewerkt. Alle graslandgebruikskalenders en bemestingsschema’s zijn inclusief een toelichting op Nieuw Nederlands Weiden
gebundeld in een doorklikbare pdf: edepot.wur.nl/521002.

KLIK OP
OM HET BEMESTINGSSCHEMA
TE ZIEN WAT BIJ JOUW HUISKAVEL PAST

EENVOUDIG,
GOED WEIDEN
DE DRIE STAPPEN

Maai elke 4-5-6 weken en kies je percelen
in je weideplatform
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61
207
268

Voor 2021 is een slotoffensief gepland om dit succesvolle project af te ronden, waarin in totaal
zijn de afgelopen jaren 1720 melkveehouders zijn geadviseerd over het starten met weiden.

Deel eenmalig je huiskavel op in percelen
van gelijke grootte (met flexibele draadjes)

Ook in 2020 informeerden, adviseerden en begeleidden wij weer melkveehouders die hun
koeien opstallen, zodat zij succesvol kunnen overstappen op weiden. Dit jaar hebben we 70
van deze ‘Nieuwe Weiders’ begeleid. Daarnaast zien we dat melkveehouders zich steeds vaker
rechtstreeks melden bij WeideCoaches uit hun netwerk, of via andere partijen uit de keten
(zoals voerfirma’s) informatie krijgen over beginnen met weiden.

Totaal

Aantal adviezen Nieuwe Weiders sinds mei 2016.
*Er zijn ruim 1350 melkveehouders bereikt, sommigen hebben van meerdere adviezen gebruik gemaakt.

VAN NIEUW NEDERLANDS WEIDEN

1.2 NIEUWE WEIDERS

2 jaar begeleiding

Geef je koeien elke dag een nieuw
perceel door te roteren op je
weideplatform

VERSIE APRIL 2020
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IN OOST OF ZUID
NEDERLAND
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Op zes praktijkbedrijven, verspreid over het land en met verschillende grondsoorten, wordt
dit beweidingsconcept gedemonstreerd. Naast dat melkveehouders en adviseurs op de
bedrijven kunnen kijken hoe het weideconcept in de praktijk werkt, zijn deze melkveehouders
aan de slag gegaan om Nieuw Nederlands Weiden te combineren met langer weiden en het
verlagen van het ruw eiwit in het rantsoen.
De zes demonstratiebedrijven voor Nieuw Nederlands Weiden hebben de afgelopen drie jaar
het aandeel gegraasd gras in het rantsoen tot ruim 1.000 kg droge stof per koe per jaar verhoogd. Tegelijkertijd is aandeel ruw eiwit in het rantsoen significant verlaagd bij een constante
gemiddelde melkproductie van 29 kg meetmelk per koe per dag.

1.4 GRIP OP GRAS
In 2020 is, in overleg met sectorpartijen, het demonstratieproject ‘Grip op gras’ uitgewerkt.
In dit project gaan we 500 melkveehouders individueel en in studiegroepen begeleiden om
ervaring op te doen met meer weiden in combinatie met verlaging van het ruw eiwitgehalte
in het rantsoen. Ze wisselen onderling ervaringen uit en de resultaten worden breed gedeeld
in de sector, de vakpers en onder erfbetreders.
Aanleiding voor het project vormde de kamerbrief ‘Voortgang stikstofproblematiek, structurele
aanpak’ van 24 april 2020, waarin het kabinet aangaf dat het vergroten van weidegang een
brede maatschappelijke wens is en bovendien een bijdrage aan de reductie van ammoniakemissie levert. De ambitie van het kabinet is een uitbreiding van dit aantal uren weidegang
met 125 uren in 2021 en 250 uren vanaf 2022 waarmee een stikstofreductie van 0,8-3,7
mol/ha/jaar wordt gerealiseerd. De ambitie van het kabinet is om gelijktijdig het ruw eiwitgehalte in rantsoenen te verlagen, om ook hiermee stikstofreductie te bewerkstelligen.
Grip op gras is de sleutel in deze aanpak. Gras speelt niet alleen een belangrijke rol bij weiden
maar heeft, als belangrijkste eiwitbron in het rantsoen van melkvee, ook een sleutelrol om het
ruw eiwitgehalte in het rantsoen te verlagen. Bovendien kan sturen met gras een wezenlijk
onderdeel vormen in het realiseren van de bredere duurzaamheidsdoelstellingen. In de
praktijk van de melkveehouderij zijn er nog verschillende mogelijkheden om dit effectiever
te doen. Denk niet alleen aan oogstwijze (weiden of maaien en inkuilen) maar ook aan
oogsttijdstip, conservering, graslandsamenstelling en de (verdeling van de) bemesting. Als
de samenstelling van gras en graskuil beter aansluit op de voederbehoefte van koeien, kan
een bedrijf bovendien mogelijk zelfs kosten besparen van relatief dure eiwitrijke voedermiddelen. Door met grip op gras meer in de teelt, het oogsten (en conserveren) en het rantsoen
te sturen kan daarnaast de bodem–ruwvoer-koe-mest-kringloop verder gesloten worden.
Daarmee levert de melkveehouder een bijdrage aan andere duurzaamheidsthema’s.

Uitgangspunt voor langer weiden is een hogere opname van gegraasd gras, om hiermee de
kostenvoordelen van weidegang volop te benutten. Door aan de ene kant vroeg in het jaar
te starten met weiden en ook zoveel mogelijk herfstgras rechtstreeks door de koeien uit de
wei te laten halen en aan de andere kant de huiskavel optimaal voor weidegang in te richten,
hebben de bedrijven de hoeveelheid gegraasd gras verhoogd van 850 kg droge stof per koe
in 2018 naar 1.050 kg in 2020.
Door scherper te sturen op ruw eiwit in het rantsoen en de kwaliteit van het eiwit te verhogen
is uitstoot van stikstof aanzienlijk verlaagd. Hierbij is er niet ingeleverd op melkproductie.
Om dit te bereiken zijn de bedrijven als eerste stap, direct bij de start van het weiden,
overgestapt op goedkoper krachtvoer met minder eiwit. Daarna hebben zij de andere bijvoeding beter afgestemd op het beschikbare eiwit in het weidegras. Op bedrijven zonder
mais zijn graskuilen gemaakt met minder eiwit door gras later te maaien. Door droger in
te kuilen is ook gewerkt aan de eiwitkwaliteit zodat de koeien het graseiwit beter kunnen
benutten. Het regelmatig laten analyseren van vers gras geeft de melkveehouders extra
grip op het rantsoen en het vertrouwen scherper te sturen met rantsoenen met vers gras.
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2 BORGING: HET BORGEN VAN WEIDEZUIVEL EN DE
UITGIFTE VAN HET WEIDEMELKLOGO

2.2 INTRODUCTIE AANGEPASTE ALGEMENE VOORWAARDEN
WEIDEGANG EN WEIDEMELK

Het Weidemelklogo garandeert dat het product gemaakt is van weidemelk. Weidemelk is melk
afkomstig van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120
dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. De melk wordt apart opgehaald en verwerkt tot dagverse zuivel – zoals (karne)melk, vla en yoghurt –, kaas en andere zuivelproducten.
De Stichting Weidegang borgt het productieproces, transport en verwerking van de weidemelk
tot het uiteindelijke Weidezuivelproduct.

Na zorgvuldige voorbereiding zijn in 2020 de aangepaste algemene voorwaarden voor weidegang en weidemelk van kracht geworden. Om gerichtere controle van weidegang mogelijk te
maken, moeten melkveehouders naast de dagen waarop de koeien weiden ook per dag de
start- en eindtijd van weidegang registreren. Daarnaast kunnen onaangekondigde inspecties en
herinspecties alleen worden afgerond tijdens de uren dat de melkveehouder de koeien weidt.
Voor inspecteurs zijn tot slot nadere richtlijnen uitgewerkt om melkveehouders te beoordelen.

Het Weidemelklogo is in 2007 geïntroduceerd om weidegang van koeien in Nederland te stimuleren en de producten gemaakt van weidemelk herkenbaar te maken. In 2012 is het logo
overgedragen aan Stichting Weidegang. Sindsdien kunnen alle zuivelondernemingen en foodretailers gebruik maken van het Weidemelklogo. Vanaf 2016 is het ook beschikbaar gekomen
voor buiten Nederland geproduceerde zuivelproducten. Hier gelden dezelfde voorwaarden.
Het logo is beschikbaar in diverse talen. Voor meer informatie over weidegang, weidezuivel en
het certificeringsschema verwijzen we naar onze handleidingen op www.weidemelk.nl onder
‘voorwaarden’.

2.3 CERTIFICERENDE INSTELLINGEN

2.1 WEIDEMELKLOGO EN WEBSITE
In 2020 is een nieuw opgefrist Weidemelklogo geïntroduceerd. Het logo is nog steeds herkenbaar en vertrouwd, maar meer bij de tijd en praktischer voor ontwerpers en drukkers vanwege
het gebruik van het Pantone kleurensysteem met een kleur groen en een kleur zwart. Het logo
is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans, Zweeds
en Deens en in diverse combinaties van deze talen.

In 2020 zijn twee nieuwe certificerende instellingen bij de stichting aangesloten voor de borging
van weidezuivel: SGS in Duitsland en Bureau Veritas in Frankrijk. Daarnaast zijn voor MCC de
werkzaamheden die ze mogen uitvoeren uitgebreid: MCC mag nu naast audits en inspecties
bij melkveehouders ook audits uitvoeren voor het transport en het verwerken van Weidezuivel.
In totaal zijn nu vijf certificerende instellingen bij de stichting aangesloten:
―
―
―
―
―

Qlip, Leusden Nederland
Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC), Lier België
ABCG, Alsfeld Duitsland
SGS, Emstek, Duitsland
Bureau Veritas, Parijs, Frankrijk

Op basis van de richtlijnen van de International Organization for Standardization (ISO) en het
International Accreditation Forum (IAF) heeft de stichting een protocol opgesteld dat certificerende instellingen de mogelijkheid geeft zuivelondernemingen remote (op afstand via videobellen) te auditen. Remote audits geven certificerende Instellingen de mogelijkheid de
kwaliteitsborging ook bij reisbeperkingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door corona, te continueren.
Voor erkenningsaudits is daarbij de voorwaarde dat binnen zes maanden na afgifte van het
certificaat ook een fysieke audit op locatie moet plaats vinden. Qlip en MCC hebben inmiddels
deze auditprotocollen voor remote audits geïmplementeerd en van de stichting toestemming
gekregen audits remote uit te voeren.

2.4 CERTIFICATEN
Daarnaast is de website www.weidemelk.nl vernieuwd en geoptimaliseerd voor weergave op
verschillende schermen (laptop, tablet, smartphone). De volledige site is beschikbaar in het
Nederlands, Engels, Duits en Frans. Voor de overige talen van landen waarin Weidemelkproducten op de markt worden gebracht – Spaans, Italiaans, Deens, Zweeds, Tsjechisch,
Kroatisch, Servisch, Slowaaks, Roemeens en Bulgaars – is de homepage met de voor het
publiek meest relevante informatie over weidemelk beschikbaar.

In totaal zijn er eind 2020 176 bedrijven met een of meer geldige Certificaten Weidegang.
Gezamenlijk hebben zij 269 deelcertificaten. Een actueel overzicht is altijd te vinden op:
weidemelk.nl/nl/certificaten.

Aantal bedrijven*

Nederland
137

België
26

Duitsland
11

Frankrijk
2

Totaal
176

*Aantal bedrijven met een certificaat, uitgesplitst naar land.
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2.5 RESULTATEN INSPECTIES 2020

3 FINANCIËN

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de inspecties die in 2020 bij melkveebedrijven
zijn uitgevoerd door certificerende instellingen. Ondanks de aangescherpte eisen voor registratie en gerichtere controles in 2020 is het aantal negatieve beoordelingen verder gedaald.

3.1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Aantal deelnemende
melkveebedrijven

2013

9.802

2014

9.441

2015

9.565

2016

2017

2018

2019

2020

11.450 15.828 16.837 16.259 15.470

Geïnspecteerde
melkveehouders totaal

39,6% 67,1% 34,1% 49,3% 44,1% 47,4% 44,6% 48,2%

door CI na risicobeoordeling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

17,0%

14,5%

15,7%

15,1%

27,3%

door CI

10,2%

10,3%

28,5%

26,4%

22,2%

22,9%

25,8%

14,8%

door Zuivelonderneming

29,4%

56,9%

5,6%

5,9%

7,4%

8,8%

3,6%

6,1%

Herhalingsinspecties*
10,1% 8,1% 2,3% 9,4% 3,9% 3,3% 4,7% 3,4%
Positieve beoordelingen* 95,5% 97,4% 98,7% 98,6% 98,4% 98,9% 98,6% 99,5%
Negatieve beoordelingen* 4,5% 2,6% 1,3% 1,4% 1,6% 1,1% 1,4% 0,6%
Resultaten van controles van melkveehouders, 2013-2020.

* Percentage van gecontroleerde melkveehouders.

2.6 LICENTIES
Er zijn 6 nieuwe licenties afgegeven in 2020 voor het gebruik van het Weidemelklogo van de
in totaal 42 licenties.

BATEN
ZuivelNL; secretariaat
ZuivelNL; kennisontwikkeling en- verspreiding
ZuivelNL; project Nieuwe Weiders
Ministerie EZ; project Nieuwe Weiders
Bijdrage melkveehouders (of zuivelbedrijven) voor
adviezen weidegang
Contributie-afdracht certificaathouders en CI’s t.b.v.
borging Weidemelk
Ministerie EZ; project Meer Weiden
Overige
Totaal baten

2020
21.598
178.402
44.380
44.380
53.700

2019
19.531
279.569
115.340
115.340
38.875

272.897

257.942

19.753
0
635.108

0
0
826.598

2020
44.882
224.477
96.384
206.302
19.753
-4
591.794

2019
39.062
299.819
249.306
199.053

2020
43.315

2019
39.363

Staat van baten Stichting Weidegang, 2019-2020.

BEDRIJFSLASTEN
Secretariaat
Kennisontwikkeling en- verspreiding
Project Nieuwe Weiders
Borging Weidemelk
Meer Weiden
Overige
Totaal lasten

-5
787.235

Staat van lasten Stichting Weidegang, 2019-2020.

SALDO
Saldo
Saldo Stichting Weidegang, 2019-2020.
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3.2 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal vorderingen
Liquide middelen
Betaalrekeningen
Totaal activa

2020

2019

15.895
25.842
86.162
127.899

9.623
48.154
51.913
109.690

312.756
440.655

200.386
310.076

2020

2019

147.354
147.354

104.039
104.039

147.377
0
145.927
293.305
440.659

143.064
0
62.973
206.037
310.076

Activa Stichting Weidegang, 2019-2020.

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overboekingsrekening btw-aangiftes
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva
Passiva Stichting Weidegang, 2019-2020.

CONTACT
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met het secretariaat van de
stichting via:
Stichting Weidegang
Nieuwe Gracht 3
2011 NB Haarlem
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023 23 020 23
info@stichtingweidegang.nl
www.stichtingweidegang.nl
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