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Voorwoord
Land- en tuinbouwers: essentiële beroepen
Wie had zich een paar maand geleden zo’n tijden kunnen
voorstellen. Maar goed we moeten er door en ploegen
verder. We zitten in een broodnodige sector, de voeding.
Een sector die centraal staat. In tijden van overvloed wordt
minachtend opgekeken naar de basis, de landbouw, en
plots zijn wij land- en tuinbouwers diegene die op de lijst
staan van essentiële beroepen. Toch zien we dit niet vertaald in de prijszetting. Hopelijk zal men in de toekomst de
rol van de landbouwer beter leren appreciëren.
Mijn dank aan onze telers die in deze moeilijke tijd toch
weer het beste van zichzelf geven om de volledige voedselketen draaiende te houden.
Hopelijk kunnen we het jaar 2020 zonder grote kleerscheuren uit komen. De laatste weken zien we dat bepaalde afnemers hun reeds gemaakte contractvolumes
voor bepaalde teelten aanpassen. In de voorbije periode
en hoogst waarschijnlijk nog in de nabije toekomst is
de verkoop naar de foodservice bijna volledig
stilgevallen en willen ze vermijden dat een
teveel van producten op de markt komt
aan dumpingprijzen. We zullen er
moeten op toezien dat de reeds

gemaakte kosten kunnen gerecupereerd worden. Op het
moment van dit schrijven zijn we daarover in onderhandeling met onze afnemers. Naar mijn bescheiden mening
denk ik dat we met ons allen een goed doordachte teeltplanning moeten maken die afgestemd is op de gecontracteerde volumes. Daar moeten we zo dicht mogelijk bij
blijven om beter af te stemmen tussen vraag en aanbod. Je
weet maar nooit hoe de evolutie zal zijn.
De jaarvergadering die jaarlijks doorgaat begin april werd
door de coronamaatregelen uitgesteld tot 10 juni. De vergadering wordt met gesloten deuren georganiseerd, via
voorafgaande schriftelijke stemming. Een aangepaste regelgeving naar aanleiding van COVID-19 maakt dit mogelijk.
Jullie zullen de uitnodiging reeds ontvangen hebben.
Verder kan ik jullie melden dat ons team terug voltallig
is. Onze beide vacatures zijn ingevuld. Zie verder in dit
boekje.
We wensen jullie een goede gezondheid.
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ingro | www.ingrocv.be

PRODUCTGEGEVENS
De tabel hiernaast geeft een overzicht van enkele teelten.
Er werden reeds enkele teelten weergegeven in het voorgaande nummer van “Ingro nieuws”. Een vergelijking tussen
de aangeleverde kg’s en de effectief uitbetaalde waarde
geeft een gemiddelde eenheidsprijs weer, uitbetaald in
2019. Ter vergelijking werden de gegevens van 2018 en
2017 erbij gezet.
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Bijdrage tot actiefonds
Waarom deze bijdrage?
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Ingro wil als coöperatie zoveel als mogelijk naar de
telers laten terugvloeien maar we hebben ook de
middelen nodig om alles voor te financieren. Wij
moeten de factuur vaak reeds betalen voordat we
de kwartaalafrekening opmaken. Ook de GMO
subsidies die de teler ontvangt worden pas later
op het jaar (door de Vlaamse overheid) aan Ingro
betaald onder vorm van voorschot op GMO. Om
de betaling van de ontvangen GMO-facturen te
garanderen vragen wij een bijdrage van 2,05 % ter
overbrugging. Deze wordt van de aankoopborderellen afgetrokken maar wordt op de volgende
kwartaalafrekening volledig teruggeven.

Dit is dus een nuloperatie.
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2019

7.560

2.019.752

267,2

2018

10.322

2.428.659

235,3

2017

10.567

2.442.887

231,2

2019

75.122

23.565.242

313,7

2018

74.641

23.431.814

313,9

2017

78.070

22.844.874

292,6

2019

21.515

2.236.043

103,9

2018

23.340

2.235.735

95,8

2017

21.938

2.150.606

98,0

2019

2.757

123.769

44,9

2018

2.482

137.461

55,4

2017

2.650

140.514

53,0

2019

3.607

292.853

81,2

2018

2.290

160.791

70,2

2017

4.517

255.303

56,5

2019

5.989

617.149

103,0

2018

5.623

556.347

98,9

2017

7.613

719.462

94,5

2019

62.329

22.677.582

363,8

2018

50.109

17.014.467

339,6

2017

53.157

18.248.406

343,3

2019

38.634

9.347.815

241,9

2018

39.036

9.057.342

232,0

2017

38.303

9.100.420

237,6

2019

4.328

358.850

82,9

2018

4.104

307.539

74,9

2017

3.986

308.776

77,5

2019

79.413

5.291.754

66,6

2018

104.573

6.882.172

65,8

2017

86.002

5.501.545

64,0

GMO
Collectieve producentgerichte
acties

Eens de contractteksten definitief zijn, worden zoals vorige jaren contractfiches opgemaakt. Via deze
fiches kan je gemakkelijk een vergelijking maken naar contractprijzen en -voorwaarden tussen de
verschillende afnemers.
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Facturen per e-mail

Op alle ingediende GMO facturen kon de subsidie volledig worden toegestaan aangezien er in de
globale pot van subsidies binnen Ingro voldoende marge was. D.w.z. dat ook telers die boven hun
GMO budget gegaan zijn (bedrag
facturen
> GMO
rechten),
op alle
de in
subsidie
Somsingediende
is het moeilijk
het
kaf van
het koren
tefacturen
scheiden
je mailbox. Daardoor raken soms
ontvangen hebben.
facturen verloren tussen de overbodige spamberichten. Vele telers hebben reeds een 2de

e-mailadres/box
dieGMO
enkelrechten:
en alleen gebruikt wordt voor professioneel gebruik.
Graag verduidelijken we hieronder
nog eens hetaangemaakt
principe van de
-

Als actieve teler (= één of meerdere teeltcontracten hebben via Ingro) kan je facturen
Het is dan ook mogelijk om de facturen/borderellen vanaf heden op een apart e-mailadres
indienen voor subsidiabele acties (overzicht van alle acties is terug te vinden op onze
te laten toekomen. Alle andere communicatie blijft wel naar het standaard e-mailadres verwebsite)
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een facturatie
binnen hete-mailadres
bedrag van jeheeft
GMOanders
rechtendan het standaard e-mailadres kan dit aan ons doorgeven.

Let wel: Dit is geen verplichting.
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Terugblik op Agro Expo en de
Ingro Nieuwjaarsreceptie
We mogen terugblikken op een zeer geslaagde editie van
Agro Expo 2020. Velen onder ons hebben de weg gevonden naar onze stand. Het was er aangenaam gezellig druk
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gedurende de beursdagen. De 90 bodywarmers zijn ondertussen bij de gelukkige winnaars.

Ook onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie was terug een succes. We hebben een 300-tal genodigden mogen verwelkomen
voor een hapje en een drankje.
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Invulling vacatures
Zoals jullie waarschijnlijk weten hebben wij afscheid genomen van Greta Vandeputte en zal Jasmine D’hulster,
onze GMO verantwoordelijke, over enkele maanden het Ingro team verlaten om samen met haar man het melkvee
bedrijf van haar schoonouders verder uit te bouwen. We wensen haar veel succes toe in haar nieuwe carrière.
Om deze plaatsen terug in te vullen hebben wij in januari 2 vacatures uitgeschreven. Die zijn nu ingevuld.
We hopen met ons voltallig team jullie met raad en daad te mogen bijstaan.

We verwelkomen:

DAISY DERUYCK
(30)

• Zal de taken van Jasmine behartigen, zijnde, het volledig beheer
van het GMO-dossier.
• Daisy komt uit een landbouwersfamilie en is gewezen bestuurslid
van KLJ Ruislede, gehuwd met
Tiemen Cocquyt en heeft twee
kinderen. Ze studeerde af als
master handelswetenschappen
aan de hogeschool te Gent.
• Daisy kan zichzelf beschrijven
als een gedreven team-player die
vooral analytisch te werk gaat.

VIRGINIE
BONDUELLE (43)
• Zal de administratieve taken
van Greta overnemen. Naast
bachelor in de voedingskunde
heeft Virginie een Bachelor diploma boekhouden en fiscaliteit.
Virginie zal op basis van 3/5 ons
team versterken.
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CONTRACTEN Wist je datjes
Wist je dat de voorbereiding voor de Ingro studiereis naar Aquitaine (Bordeaux, Frankrijk) reeds volledig klaar was? Deze was voorzien voor eind augustus
2020. Normaal zou in dit boekje het reisschema staan
samen met een inschrijvingsformulier maar door huidige covid-19 omstandigheden moeten wij dit uitstellen naar latere datum.
Ook dit jaar hebben we veel belang gehecht aan de contractteksten. Jaar na jaar gaan we erop vooruit om de
contracten zoveel als mogelijk gelijk te stellen voor iedere
afnemer. Afwijkingen van het basiscontract moeten opgenomen worden in § 9 (bijlage) van het contract.
Vooraleer de afnemers contracten mogen/kunnen afsluiten met de telers moeten alle contracten van iedere teelt
door Ingro nagelezen en goedgekeurd worden. Reken ongeveer 20 (teelt) contracten x een 12-tal afnemers, dit zijn
240 contractteksten die tot in detail vergeleken en onder
de loep genomen worden om verschillen en fouten weg
te werken.
Een voorbeeld daarvan is knolselder. Bij sommige (diepvries) afnemers werd pas een meerprijs betaald vanaf midden januari of later waar dit voor andere afnemers vanaf
1 januari was. Zo zijn we er dit jaar, weliswaar met veel
moeite, in geslaagd om de datum van de meerprijs (van €
93 naar € 105) gelijk te stellen op 1 januari.
Eens de contractteksten definitief zijn, worden zoals vorige
jaren contractfiches opgemaakt. Via deze fiches kan je gemakkelijk een vergelijking maken naar contractprijzen en
-voorwaarden tussen de verschillende afnemers.
Bovenaan de fiche wordt per afnemer de eventuele afwijkingen t.o.v. de basistekst weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een andere sortering, zaadprijs,
contractprijs, prijzen voor bewaren, berekeningen, leveringsvoorwaarden, … Onderaan de fiche wordt eveneens
de basis-contracttekst weergegeven (die gelijk is voor alle
afnemers).
Je kan deze fiches terugvinden op Ingronet onder
contractfiches of je kan deze opvragen bij ons.

0
Wist je dat we een mooie GMO folder hebben waarin alle mogelijke collectieve acties staan waarbij je
van subsidie kan genieten. Je kan steeds de meest
recente versie terugvinden op onze website alsook
een schema waarop de werking van Ingro wordt uitgelegd.

0
Wist je dat Ingro een slabbetje opstuurt voor uw
kleine spruit als u ons een geboortekaartje bezorgt?

0
Wist je dat er in 2019 voor de hagelpolis 22 aangiftes
zijn geweest? Er werd in totaal 103.472 euro betaald
aan de telers

0
Wist je dat de hagelpolis van Ingro blijft bestaan.
Enkel voor diegene die een brede weersverzekering
hebben afgesloten voor teelten gecontracteerd door
Ingro wordt deze hagelpolis stopgezet om dubbele
financiering te voorkomen. We verwijzen graag naar
ons schrijven van 01/04/2020. Vergeet niet om ons
de polis te bezorgen indien u een brede weersverzekering afsluit.
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Noteer alvast
volgende data in
uw agenda:
• maandag 1 juni 2020
• maandag 20 juli 2020
• dinsdag 21 juli 2020
kantoren van Ingro gesloten

Kredietverzekering
Ingro sluit sinds 2012 een kredietverzekering af voor alle telers.
Deze verzekering loopt bij de makelaar Marsh.
Op het beveiligde deel van de website van Ingro staat steeds
de info gebaseerd op de meest recente limieten die overeengekomen waren.

UW VERZEKERINGS- EN RISICO ADVISEUR
AAN UW ZIJDE, OVERAL, OP ELK MOMENT
Uitbreidingstraat 72, 2600 Antwerpen - tel +32 3 286 64 11
Herrmann-Debrouxlaan 2, B-1160 Brussel - tel +32 2 674 96 11
Rue Forgeur 17, B-4000 Liège - tel +32 4 344 18 44
Kwadestraat 151a/bus 11, 8800 Roeselare - tel +32 51 24 66 77
Keizersplein 40, B-9300 Aalst - tel +32 53 76 76 10
www.marsh.be

This is a marketing communication.

Contacteer ons:

INGRO CV

telersvereniging voor industriegroenten
Diksmuidsesteenweg 329 B
8800 Roeselare
Tel. 051 26 01 10
Fax 051 20 76 16
E-mail: info@ingrocv.be

8

