
 

1. Wie kunnen er lid worden van coöperatie EKO Holland Vee & Vlees U.A. ? : 

Personen/rechtspersonen die:                                                                                                                              
a. De doelstelling van de coöperatie onderschrijven.                                                                                        
b. Meerderjarig zijn.                                                                                                                                                           
c. Als beroep hebben: het exploiteren van een veehoudersbedrijf, waarvan de runderen SKAL 
(Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouw) gecertificeerd zijn. 

Kortom, iedereen die een bio-rundveebedrijf exploiteert waarvan de runderen SKAL gecertificeerd 
zijn. Dus niet alleen leden van EKO Holland melk op maat, iedere biologische rundveehouder kan lid 
worden. 

 

2.   Wat verlangen we van onze leden: 

-Een gering vergoeding (€50,-) voor het inschrijven als lid (deze vergoeding is bedoeld om de kosten 
van het opzetten van de coöperatie te dekken).                                                                                                    
-Een jaarlijkse contributie (€25,-).                                                                                                                                 
-Per geleverd rund een vergoeding van €25,-. Dit wordt door de verwerker afgedragen aan ons en zal 
voor de leden via de dierkosten ingehouden worden. Hiervan worden de coöperatie onkosten 
betaald (een bedrag van tussen de €25,- en €35,- wordt ook door de verwerker afgedragen als 
commissiegeld aan een handelaar of tussenpersoon).                                                                                                                                                       
-Dat de leden minimaal 50% van haar slachtrunderen via ons op de markt brengt. Hierdoor kunnen 
we een constante aanvoer naar de verwerker realiseren, waardoor we betere onderhandelingsgrond 
hebben voor de prijs. 50% van de slachtrunderen kunnen de leden dan nog buiten ons aanbieden aan 
bijv. plaatselijke slagers, vaste veehandelaar, eigen vlees verkoop aan huis, etc. Na overleg met 
bestuur. 
-Het uitdragen van positieve klanken over de coöperatie en haar doelstellingen. 
-Inbreng bijv. d.m.v. het ventileren van ideeën richting bestuur.  
 

3.    Wat krijgen onze leden terug: 

-Lidmaatschap van een coöperatie die haar uiterste best doet om de beste prijzen voor bio-rundvee 
te genereren. Zo mogelijk door middel van langdurige contracten met slachters, verwerkers, retailers 
of handelaren.                                                                                                                                                                
-Winstdeling, aan het eind van het jaar maken we de balans op, alle geld dat niet gebruikt is aan 
coöperatieonkosten, zal naar ratio (op basis van geleverd aantal dieren) uitgekeerd worden aan de 
leden. De coöperatie maakt geen winst.  

 

4.    Verantwoordelijkheid : 

De veehouder is ten aller tijden verantwoordelijk voor het rund, te denken aan: VKI melding, 
oormerken, eigen verklaringen, gezondheid, antibiotica, etc.  De coöperatie is hiervoor nooit 
verantwoordelijk. 

 

 


