
NIEUWSBRIEF # 11 - november 2020 - verschijnt driemaal per jaar

Voorwoord
‘Als coöperatie dichter en actiever bij onze vennoten’

Beste vennoten,

Met enige fierheid kan ik jullie melden dat ik op 6 mei 2020, 
door de raad van bestuur, herverkozen ben tot voorzitter 
van Ingro. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen en mijn 
verantwoordelijkheid opnemen om jullie de komende zes 
jaar bij te staan, dit samen met ons voltallig Ingro team.

Het jaar 2020 is op z’n minst geen normaal jaar te noe-
men. COVID-19 stelde ook ons voor grote uitdagingen. En 
nog altijd. Welk gevolg zal deze 2de uitbraak met zich mee 
brengen? 

Ook van droogte, hitte en een natte nazomer bleven we 
niet gespaard. Toch zijn we blijven gaan voor een optimale 
kwaliteit en vervullen we onze rol als goede en maatschap-
pelijke leverancier van ons dagelijks voedsel, de rode draad 
in alles wat we ondernemen. Hopelijk zullen onze afne-

mers daar rekening mee houden bij de volgende onder-
handelingen.

Als coöperatie willen we dichter en 
actiever bij onze vennoten staan. 

Met onze machinepool en agri-

planter zetten we reeds de eerste stap in die richting. Zie 
verder in dit boekje. Met deze uitleendienst die vanaf 2021 
van start zal gaan, willen wij tegemoet komen aan de pro-
blematiek rond arbeidskrachten en investeringen. We zijn 
zeer vereerd met de lovende reacties van onze vennoten 
en buitenstaanders aangaande dit project.

Verder wens ik jullie veel leesplezier en een goede oogst.

                          Johan Vanneste, voorzitter Ingro

Telersvereniging voor industriegroenten
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Daardoor heeft Ingro samen met de raad van bestuur be-
slist om een machinepool op te richten. In de eerst fase 
gaan drie verschillende machines ter beschikking gesteld 
worden. Een schijveneg met zaai-unit, een klepelmaaier en 
een greppelfrees. Deze zullen via een online systeem gere-
serveerd kunnen worden. Verdere informatie daaromtrent 
volgt. 

Betreffende deze machinepool staan wij in de toekomst al-
tijd open voor andere voorstellen van machines/werktuigen. 

 INGRO LANCEERT 
 MACHINEPOOL 

Uitleendienst machines

Meer dan voordien gaan wij in interactie met onze coöpe-
ranten/vennoten. Uit vroegere individuele bevragingen bij 
telers is naar boven gekomen dat bepaalde machines niet 
of minder aangekocht worden doordat ze weinig gebruikt 
worden. Toch is iedereen overtuigd van het nut ervan, ook 
al hebben ze deze werktuigen maar één of enkele malen 
per jaar nodig.

greppelfrees schijveneg

klepelmaaier
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agriplanter

Automatische planter: Agriplanter

Sinds enkele jaren is het vinden van geschikte (seizoen) 
arbeidskrachten er niet makkelijker op geworden. De hui-
dige COVID-19 situatie heeft daar zeker geen verbetering 
in gebracht. Integendeel! Het uitplanten met een automa-
tische planter kan vele arbeidsuren besparen. 

Als 2de luik in deze machinepool heeft Ingro de keuze ge-
maakt om een automatische planter aan te kopen waarbij 
telers kunnen inschrijven voor een plantprogramma van 
spruitkool en bloemkool. We zien dat daar een grote inte-
resse is. Wij zullen na het eerste plantseizoen evalueren en 
kijken of we moeten uitbreiden naar meer capaciteit en/of 
andere teelten.

Voor meer informatie kan men terecht op info@ingrocv.be 
of 051 26 01 10.
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•  Met digitale display voor een eenvoudige aflezing van de 
metingen.

•  De bandenspanningsmeter heeft een drukbereik van 0,5 
tot 9,9 bar.

•  De geïntegreerde lamp helpt om het ventiel en de ven-
tieldop te vinden.

•  Compact formaat, past eenvoudig in iedere zak.

Advies prijs: € 39
Ingro prijs: € 19 (incl. btw en aftrek GMO)

Te bestellen via website of stuur een e-mail naar 
info@ingrocv.be

Meten is weten. 
Controleer tijdig uw bandenspanning.

De juiste bandendruk is belangrijk voor:
• De levensduur van uw banden.
•  Het comfort.
•  De kwaliteit van uw gewassen en bodem.

Een te hoge bandendruk zal leiden tot: 
•  Overmatig slippen op de velden.
•  Vroegtijdige en/of onregelmatige slijtage op harde on-

dergrond.
•  Overmatige verdichting van de bodem en spoorvorming 

(in natte omstandigheden). 

Groepsaankoop digitale 
bandenspanningsmeter

De gevolgen:
•  Water blijft staan.
• Nadelig voor de wortelontwikkeling van uw gewassen.
•  Beperkte ontwikkeling van microbiologisch leven.

Dus:
•  Verlies van rendement.
•  Kwaliteitsverlies.
•  Extra kosten ten gevolge van zware werkzaamheden,  

zoals ploegen om de grond los te maken.
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De tabel hiernaast geeft een overzicht van enkele teelten 
die dit jaar reeds werden afgesloten. Een vergelijking tus-
sen de aangeleverde kg’s en de effectief uitbetaalde waar-
de geeft een gemiddelde eenheidsprijs weer, uitbetaald in 
2020. Ter vergelijking werden de gegevens van 2019 en 
2018 erbij gezet.

 PRODUCT- 
 GEGEVENS 

ton 
geleverd

omzet (€) EP
(€/ton)

bloemkool 
1ste vrucht 2020 21.292 7.273.306 341,6

 2019 22.704 7.285.277 320,9

 2018 23.092 7.413.999 321,1

courgetten 2020 19.841 3.512.025 177,5

 2019 26.821 4.617.831 172,2

 2018 28.759 4.699.440 163,4

erwten 2020 11.928 3.366.210 282,2

 2019 14.676 3.930.538 267,8

 2018 13.032   3.391.068 260,2

lenteprei 2020 8.424 2.025.618 240,5

2019 9.224 2.085.271 226,1

2018 8.982 2.152.812 239,7

rabarber 2020 576 155.484 270,1

 2019 627 175.244 279,5

 2018 747 191.662 256,7

schorseneer 2020 2.198 424.457 193,1

2019 2.239 433.659 193,7

2018 2.591 509.471 196,6

voorjaars-
spinazie 2020 38.609 3.369.168 87,3

 2019 52.922 4.742.662 89,6

 2018 50.044 4.283.779 85,6

Onlangs werd er een infobrief naar elke vennoot/teler 
verstuurd met een algemene voorwaarde rond facturatie 
van bodemanalyses.

Basisvoorwaarde: 
bodemanalyses kunnen enkel via Ingro gefactureerd wor-
den en in GMO opgenomen worden als er een duidelijke 
link bestaat naar groenten. 

We rekenen dus op uw verantwoordelijkheid dat de juiste 
informatie (teelten) meegegeven wordt bij het aanvragen 
en factureren van een bodemstaalname. Op het analy-
severslag moet dit duidelijk vermeld staan. Facturen van 
analyses die geen link hebben met groenten, zijn niet sub-
sidiabel en kunnen dus niet aanvaard worden.

Facturatie
bodemanalyses
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Voorstelling Daisy Deruyck
 We verwelkomen: 

DAISY DERUYCK (30)

Sinds 22 juli ben ik van start gegaan bij het Ingro 
team, dit als GMO verantwoordelijke. Mijn naam is 
Daisy Deruyck (30) wonend te Pittem samen met 
mijn echtgenoot Tiemen (33) en twee kinderen Bas-
tiën (3) en Julien (1). 

Mijn masterdiploma handelswetenschappen heb ik 
behaald in hogeschool Gent. Na mijn studies ben ik 
van start gegaan als assistent Gerante in een Delhai-
ze. Daar was ik vooral verantwoordelijk voor boek-
houding, voedselveiligheid, planning personeel, IT 
en was het aanspreekpunt bij consumentenproble-
men. Na 8 jaar heb ik vooral goed de structuur leren 
kennen binnen de B2C markt en werd het tijd om 
een andere richting uit te gaan. Aangezien ik uit een 
landbouwersgezin kom en vooral het respect voor 
deze stiel hoog aanzie, sprong de vacature van Ingro 
me in het oog.

Mijn taken binnen Ingro zijn voornamelijk: aanvragen 
van actiepunten binnen GMO behandelen, goed-
keuringen opvolgen en het volledig GMO program-
ma opstellen. 

Ik hoop samen met het volledig Ingro team jullie steeds van dienst te zijn en jullie te kunnen helpen 
waar nodig. 

Indien jullie GMO gerelateerde vragen hebben, neem gerust contact op via daisy@ingrocv.be.
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“Oprichten raad van Jonge telers 
rond ideeën en strategie”

In 2021 gaat Ingro van start met een raad 
van jonge telers (telers geboren na 1985). 
Dit is de generatie die de toekomst van 
onze landbouw in de komende jaren moet 
garanderen. Deze jonge telers zijn volop 
bezig met de opstart, ofwel met de verdere 
uitbouw van hun bedrijf en worden te wei-
nig gehoord. 
 
De bedoeling van deze jonge raad is om 
hun ervaringen, noden en ideeën te aan-
horen en te filteren. Deze selectie zal dan 
voor de raad van bestuur gebracht worden 
om te zien wat haalbaar is om verder uit te 
werken. Nadien worden deze zaken geïm-
plementeerd en gecommuniceerd naar alle 
leden. Verder zullen we met de jonge raad 
op regelmatige basis vergaderingen beleg-
gen alsook een jaarlijks netwerkevent en 
een buitenlandse studiereis organiseren.

Wie zich geroepen voelt kan zich kandidaat 
stellen via e-mail info@ingrocv.be.

 Raad van 
 Jonge 
 telers 

Bij aanvraag van GMO heeft Ingro verschillende info nodig vooral-
eer de goedkeuring kan worden gegeven. Afhankelijk van het soort 
producentgerichte actie zullen er specifieke documenten gevraagd 
worden. De GMO informatiefolder met de voorwaarden staat op de 
website na het aanmelden met de login gegevens via www.ingrocv.
be onder het menu “GMO”.

Voorbeeld te bezorgen documenten bij actie bandendruk- 
wisselsysteem: 

1. Bij aanvraag:

•  Aanvraagformulier:
 Ingevuld en ondertekend.
•  Detailofferte:
 Offerte van de leverancier met een detail omschrijving.
•  Verzamelaanvraag: 
 Wordt nagegaan als deze actie gebruikt zal worden voor > 50% 

groenten.
•  Foto VOOR de aanpassing:
 Bij deze aanvraag (of bv. aanpassingen aan oogstmachines) moet 

er een duidelijke foto VOOR de aanpassing doorgestuurd worden. 
In dit voorbeeld een foto van de tractor waar het bandendruk-
wisselsysteem geplaatst zal worden en waar ook het type tractor 
duidelijk zichtbaar is.

2. Bij goedkeuring:

•  Foto NA met sticker van Ingro
 Duidelijke foto NA de aanpassing, met de sticker gekleefd op of 

in de buurt, van de investering. In dit voorbeeld een foto van de 
tractor waar het bandendrukwisselsysteem geïnstalleerd is alsook 
waar het type tractor opnieuw duidelijk zichtbaar is.

•  Factuur op naam van Ingro
•  Betaling vordering
•  Vordering ondertekend terugsturen
•  Overeenkomst volledig ondertekend terugsturen (elke pagina 

ook een paragraaf)

Pas als bovenstaande opsomming in orde is, wordt de leverancier 
uitbetaald.

Indien nog vragen? 
Neem contact via info@ingrocv.be of 051 26 01 10.

Aanvraag 
GMO actie



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

Noteer alvast 
volgende data in 
uw agenda:
• donderdag 24 december 2020
• vrijdag 25 december 2020
 kantoren van Ingro gesloten 
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Zaken einde 
van het jaar en 
communicatiepremie
Met het einde van het jaar in zicht wensen we u volgende belang-
rijke zaken mee te geven:

Einddatum indiening GMO aanvragen 2020

• Voor alle acties die vooraf moeten aangevraagd worden geldt dat 
de aanvraag moet ingediend zijn bij Ingro uiterlijk op 4 decem-
ber. Alle aanvragen die ingediend worden na deze datum worden 
behandeld voor facturatie in 2021. 

Einddatum indiening GMO facturen 2020

• Alle GMO facturen van 2020 (met of zonder voorafgaandelijke 
aanvraag) moeten ten laatste op 06/01/2021 volledig in orde 
bij Ingro zijn. Na deze datum worden er geen facturen van 2020 
meer aanvaard. 

 (Het volledige overzicht van alle actiepunten kan je raadplegen op 
Ingronet of bij ons opvragen).

0

Toekenning communicatieforfait
(verhoging netto bedrag)
Er wordt per 31/12 een communicatieforfait (€ 125 netto) toege-
kend indien:
• Ingro over een geldig e-mail adres van u beschikt;
• Én u via online communicatie werkt, d.w.z. aankoopborderellen, 

facturen, …;
• Én de areaal-enquête werd ingevuld op de website;
• Én de teeltfiches werden ingevuld en doorgestuurd via Ingronet.


