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Column BD-jong: Het ideale boerenbedrijf van...

BD-jong nodigt elk nummer een
jongere uit voor een persoonlijke
beschrijving van zijn of haar ideale
boerenbedrijf. Karin Stolk (24 jaar)
gaat voor gezonde dieren.
Tekst: Karin Stolk / Foto: Laura Kalmeijer

Toen ik een klein meisje was wilde ik
vrachtwagenchauffeur worden. Niet omdat ik zo gek was van auto’s, maar omdat
ik dan de hele dag in alle weilanden kon
kijken. Dat was namelijk wat ik het liefste deed, als het maar met dieren te maken had. Tot ik erachter kwam dat je als
chauffeur op de weg moest letten en niet
de hele dag naar buiten kon kijken. Dat was
het moment waarop ik besloot om dierenarts te worden.
In de tijd die volgde was ik niet meer zo
veel bezig met mijn droombaan. Ik liet
dagelijks alle honden in de buurt uit en
mocht wekelijks bij de manege rondjes rijden op een pony. Tijdens mijn middelbareschooltijd kwam het onderwerp ‘wat wil ik
worden als ik groot ben?’ weer op de voorgrond. Ik besloot het VWO te gaan doen,
richting Natuur&Gezondheid. Dat profiel
paste namelijk precies bij mijn doel, dierenarts worden. Na zeven jaar studeren ben ik
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geslaagd voor mijn examen, niets stond me
meer in de weg!
Maar de maanden voor mijn eindexamen
begon ik te twijfelen. Vanaf mijn negende
bracht ik namelijk iedere zomer door op
Boerderij de Buitenplaats in Eenigenburg.
Daar had ik leren koeien melken, zag ik
kalfjes geboren worden en temde ik de kippen, allemaal op een biologisch-dynamische manier. En die manier sprak me aan,
zo zeer dat ik besloot geen dierenarts te
worden. Ik had inmiddels namelijk wel eens
met dierenartsen meegelopen, waarbij ik
het idee kreeg dat problemen bestreden
werden, in plaats van voorkomen.
Uiteindelijk ben ik na het bekijken van verscheidene andere studies Warmonderhof
gaan doen, de opleiding om biologischdynamische boer te worden. Vier jaar lang
ben ik aan het leren over dieren, maar ook
over bodembeheer, landschapsinrichting en
economie. Nu ben ik bezig met mijn eind-

werkstuk, waar ik al mijn idealen, wensen
en dromen in verwerk. Ik weet inmiddels
zeker dat ik later graag een eigen boerderij
wil hebben, met heel veel dieren. Maar nu,
tegen het einde van mijn opleiding komt
het idee van dierenarts worden weer terug.
Ik heb namelijk geleerd hoe je veel problemen bij dieren kunt voorkomen en die kennis wil ik in de praktijk toepassen.
Daarom heb ik me alsnog ingeschreven bij
de opleiding Diergeneeskunde in Utrecht.
Binnenkort heb ik daar gesprekken om uit
te vinden of het echt bij me past. Mijn
droombaan bestaat namelijk uit een combinatie. Eén of twee dagen per week zou
ik graag dierenarts zijn, gespecialiseerd in
het begeleiden van biologisch(-dynamisch)
e veehouderijbedrijven. De andere dagen
van de week zou ik graag samen met mijn
vriend een boerderij hebben, met heel veel
dieren!
Wil jij ook zo’n column schrijven?
Mail dan naar bdjong@bdvereniging.nl
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V O O R D R A C H T

Duizendbladpreparaat

Jaarverslag BD-Vereniging 2011
Tekst: namens het bestuur Albert de Vries,
voorzitter

Algemeen
Toen Rudolf Steiner in
1924 de reeks van acht
voordrachten gaf, die we
nu

de

Landbouwcursus

noemen, zag de landbouw
er totaal anders uit dan
nu. Maar veel van Steiners
inzichten zijn tijdloos: ze
zijn nog steeds inspirerend
voor boeren, tuinders én
consumenten in onze moderne tijd. In een nieuwe
serie van acht columns
bespreekt Jan JC Saal inzichten uit de Landbouwcursus. De eerste column
over de vijfde voordracht
stond in DP 2010-4.
De voordrachten staan in
bewerkte vorm op www.
warmonderhof.nl. Klik op
Hofleven en vervolgens op
Landbouwcursus

De vijfde voordracht gaat vooral over de bereiding en
de werking van de compostpreparaten. Rudolf Steiner
koppelt de werking van een preparaat aan de eigenschappen van de gebruikte plant.
Bijvoorbeeld het duizendbladpreparaat. Wat opvalt
aan duizendblad als plant, is dat het blad niet gesloten is, maar zich in hele kleine vertakkingen opsplitst,
vergelijkbaar met de opbouw van een ijskristal. Ook
het bloemenscherm bestaat uit veel kleine bloempjes,
die weer ingelegd zijn in fijne kleine bloemblaadjes.
Rudolf Steiner verbindt deze plant aan de kwaliteiten
van zwavel en aan kalium. Zwavel kun je zien als het
smeermiddel, dat bij het groeien de diverse stoffen
met elkaar verbindt. Wanneer zo’n smeermiddel goed
werkt kunnen alle stoffen tot in de kleinste hoekjes
komen en kan een hele fijne bladvorm ontstaan, zoals
het duizendblad die heeft.
Kalium hangt samen met de opening van de huidmondjes en reageert heftig met water. Bij kaliumtekort worden planten vatbaar voor ziektes. Bij de reactie van kalium met water wordt het zo warm dat
er zelfs een vlam ontstaat. Omdat kalium zo’n sterke
aantrekkingskracht heeft tot water en water centraal
staat in het leven van planten kunnen we vermoeden dat kalium de plantengroei zeker positief zal
beïnvloeden. Duizendblad kan bijvoorbeeld wel wat

droogte hebben.
Door van het duizendblad een preparaat te maken en
dit preparaat als een soort orgaan in te planten in een
composthoop, kunnen we de eigenschappen van de
plant laten uitstralen in de composthoop. Via de compost worden deze eigenschappen aan andere planten
doorgegeven.
Wat zegt Rudolf Steiner nog meer van duizendblad?
‘Dit duizendblad staat zo te midden van de natuur
alsof de plantenschepper in deze plant een model
zou hebben gehad om de zwavel precies in de juiste
relatie te brengen tot de andere plantensubstanties.
Bij geen andere plant bereiken de natuurgeesten een
dergelijke perfectie in het toepassen van zwavel als
bij duizendblad.’
En:
‘Wie bekend is met de werking van duizendblad in het
organisme van mens en dier, die weet hoe duizendblad, als het op de juiste manier in het biologische
proces wordt gebracht, alles wat op een zwakte van
het astrale lichaam teruggaat kan genezen.’
Volgens Rudolf Steiner kan kali zelfs in stikstof worden omgezet, wanneer het maar goed in het organische levensproces wordt ingezet. Zo bezien hoeft er
geen twijfel te bestaan over de inzet van dit preparaat
in de landbouw.
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In mei 2011 hadden we als bestuur een middag-, avond- en ochtendbijeenkomst op
Landgoed Bleijendijk in Vught ter inspiratie
en verdieping van ons bestuurswerk. In de
voorbereiding op die bijeenkomst was al direct duidelijk dat we die bijeenkomst niet alleen met ons kleine bestuursclubje, aangevuld
met de twee bureaumensen, wilden houden,
maar dat we daar ook die mensen bij wilden
betrekken die in een wat wijdere kring aan het
verenigingswerk deel hebben, zoals de redactie van Dynamisch Perspectief, de coaches van
BD-beroepsontwikkeling, de mensen van de
preparatenwerkgroep. En natuurlijk ook boeren en tuinders. Maar wie vraag je dan? Van
de verlegenheid die toen ontstond hebben we
een deugd gemaakt: we hebben de ruim 200
beroepsleden uitgenodigd.
De voorbereiding op de Winterconferentie
2012, die in oktober en november 2011 plaats
vond, was opnieuw een gelegenheid om deze
draagkracht in de vereniging aan te spreken.
Niet een select voorbereidingsgroepje, maar
vanuit een initiatief een brede uitnodiging
om aan één of beide try-outs deel te nemen.
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Aan beide bijeenkomsten namen ongeveer 20
mensen deel. Nu waren er ook daadwerkelijk
meerdere beroepsleden aanwezig.
In de bestuursbijeenkomsten, die ongeveer
eens per zes weken plaats vinden, zijn er ook
vanuit BD-jong mensen die mee aanschuiven.
Deze openheid in al dit soort bestuursbijeenkomsten kan omdat we zo min mogelijk vergaderen ‘over’, maar met elkaar aan het werk
zijn. Aan het werk om te onderzoeken wat er
rond een bepaald vraagstuk gewild wordt, om
de ander verder te helpen met het vraagstuk
waar hij mee worstelt. En in dat werk kan

iedereen participeren die er dan is. De regelzaken doen we zoveel mogelijk buiten de bijeenkomsten om, per mail of telefoon.
Dat we nog explicieter moeten zijn in hoe
we dan met elkaar werken, werd ons afgelopen jaar ook duidelijk aan geïnteresseerde
bestuursleden waar we uiteindelijk toch geen
aansluiting mee vonden.

Leden
De situatie wat betreft de lidmaatschappen
ziet er als volgt uit: zie tabel hieronder.

Ledenaantal
Algemene leden
Leden in Europa
Leden buiten Europa
Leden jeugdtarief
Totaal algemene leden

1 jananuari 2011
1462
35
4
4
1505

bij
61
3
0
8

Totaal uitgebreid leden

99

0

5

8
34

0
2

114

74

Beroepsleden
Gekoppelde beroepsleden
Totaal beroepsleden
Totaal
Donateurs

132
70
202
1806
28

af
1 januari 2012 bij/af bij/af %
67 1456
0
38
0
4
0
12
1510
+5
0%
94

-5

-5%

242
1846

+40
+40

+20%
+2%

28

0

0%

140
102
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Het totaal aantal leden is gestegen met 2%.
Daarmee is de alsmaar doorgaande daling
van het ledental, in ieder geval dit jaar, tot
stilstand gekomen. Deze stijging is ten dele
zeker verbonden met het beleid om voor
niet-leden een toegangsprijs te vragen voor
bijeenkomsten zoals de Winterconferentie.
Een ander iets is dat een winkelier alle medewerkers een gekoppeld beroepslidmaatschap aangeboden heeft. Er zijn heel weinig
mutaties. Dat wil zeggen dat de leden heel
trouw zijn. We zijn erg blij met de nieuwe
jeugdleden. De stijging aan beroepsleden is
verhoudingsgewijs het grootst. De algemene
lidmaatschappen worden voor iets minder
dan de helft beëindigd vanwege overlijden
van een lid of opname in een verpleegtehuis.
Van de helft is geen reden bekend.

Bestuur en bureau
Het bestuur bestaat uit Isabel Duinisveld,
Ruud Hendriks, Karin Stolk en Albert de Vries.
Luc Ambagts en Bram Gordijn werken op het
bureau. Zij nemen ook deel aan de bestuursvergaderingen. Vaste gast is Katia Ondracek,
die samen met Karin en anderen aan BDjong werkt. Lia Copijn-Schukking en Rienk ter
Braake hebben zich in 2011 teruggetrokken
als kandidaat voor het bestuur. Er zijn vier bestuursvergaderingen geweest. Verder is er tussendoor veel per mail en telefoon besproken.
De gesprekken over een nauwere samenwerking met bestuursleden van de Antroposofische Vereniging in Nederland, met de
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
in Dornach, met de drie coördinatoren van de

Landbouwsectie in Dornach en met Derk Klein
Bramel, de coördinator van de landbouwsectie in Nederland, zijn voortgezet. Vooral de
samenwerking tussen Derk, Luc en Albert is
opnieuw verschenen in het gezamenlijk organiseren van een werkplaats, dit jaar op De
Lepelaar. Luc en Albert hebben deelgenomen
aan de Vertreterkreis in februari in Dornach
en in oktober in Noorwegen.
Een punt van aandacht is het fysieke kantoor.
De ruimte wordt weinig gebruikt en ligt nogal
geïsoleerd. De ligging op Warmonderhof levert wel op dat studenten deelnemen aan de
bestuursvergaderingen.

Dynamisch Perspectief
(door Ellen Winkel)
Het ledenblad Dynamisch Perspectief is vijf
keer verschenen. Daar hebben veel vrijwilligers enthousiast aan meegewerkt: redactieleden, schrijvers en fotografen. Allerlei reacties en ideeën van leden hebben bijgedragen
aan gevarieerde artikelen. Extra aandacht
was er voor de thema’s bedrijfsopvolging en
inlevend waarnemen. Omdat hoofdredacteur
Ellen Winkel een aaneengesloten tijd vrij
wilde zijn voor het schrijven van het boek
over pioniers in de BD-landbouw, heeft Luc
Ambagts de hoofdredactie van de laatste
twee nummers op zich genomen. Jan Saal
heeft zich jarenlang ingezet voor inhoudelijke verdieping van DP. Aan het eind van het
jaar heeft hij zich teruggetrokken uit het redactiewerk. Hij blijft wel actief als schrijver
van artikelen.

Preparatenwerkgroep
(door Willem Bonger, Jola Meijer en Adrie
Maas)
De werkgroep heeft zijn onderkomen op het
terrein van de Reehorst p/a Stichting De Wederkerigheid in Driebergen. De preparaten
zoals beschreven in ‘Vruchtbare landbouw op
biologisch-dynamische grondslag’ door Rudolf Steiner, te weten het koemest-, kiezel- en
de compostpreparaten worden daar door de
werkgroep gemaakt, bewaard en verstuurd.
Ook dit jaar wisten diverse mensen ons te
vinden en hebben wij boeren, scholen en
initiatieven, bijvoorbeeld in Nepal, kunnen
ondersteunen, adviseren of anderzijds van
dienst kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld op
de Biovak. Ook wijzelf werden ondersteund,
niet alleen door de BD-Vereniging, maar ook
doordat we mest uit de wei konden scheppen op de Hondspol (Driebergen), gedroogde
bloemen konden bestellen bij het Blauwe
Huis (Ruinen), hertenblazen (Veluwe) voor
ons geprepareerd werden en we dierlijke organen van de Warmonderhof (Dronten) meekregen omdat er net een koe was geslacht.
Op enkele bedrijven hebben we preparaten
gemaakt, soms ook uitgebracht of mestcomposthopen geprepareerd. Wij moedigen
het zelf maken van de preparaten aan, met
de gedachte dat op het bedrijf gemaakte
preparaten de eigenheid, de individualiteit
van het bedrijf, bevorderen. Daarnaast is
gespreide preparatenproductie een betere
basis voor gedeelde verantwoordelijkheid.
Samen met anderen de Landbouwcursus lezen, en verdiepen met de kennis van de ander,
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is voor ons belangrijk. Verdieping en scholing
vinden we ook in antroposofische werkgroepen, de Landbouw Conferentie & de Preparatenkring in Dornach (Zwitserland) en binnen
de BD-Vereniging zelf.
Van het boekje ‘Praktische handleiding voor
het maken en toepassen van de preparaten’,
auteurs Albert en Jola, is dit jaar dankbaar
gebruik gemaakt. In 2011 zijn hiervan 136
exemplaren verkocht, waarvan 80 stuks aan
Stichting Demeter.

Onderzoek & Ontwikkeling
• De Winterconferentie 2011 was opnieuw,
na het succes van 2010, een dubbelconferentie: één in Dronten en één in Merksplas,
met als thema: ‘Bedrijfscontinuïteit’. In
Dronten waren er ongeveer 95 deelnemers,
in Merksplas 35. Zie DP2011-2, blz. 8-9. De
winterconferentie betekende een belangrijke stimulans voor nieuwe intervisiegroepen en voor het praktijknetwerk ‘Opvolging
gezocht’. In de herfst is de voorbereiding
begonnen voor opnieuw een dubbelconferentie in 2012. Dit keer met twee voorbereidende bijeenkomsten in Dronten. De
netto kosten van de Winterconferentie
2011 bedroegen € 5.087.
• 14 mei 2011was er op de Kraaybeekerhof in Driebergen de BD ervaar-, leer- en
beleefdag, met daarin opgenomen het
formele deel van de Algemene Ledenvergadering. Zie DP2011-3, blz. 10-11. Ruud
Hendriks werd voor een tweede periode
van drie jaar herkozen als bestuurslid.
• Onder leiding van Joke Bloksma en met
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•

•

•

•

ondersteuning van Jaap Vermuë is het
project BD-beroepsontwikkeling gecontinueerd. In dit project werken beroepsleden
onderling samen in intervisie-, thema-,
boerenbezoekgroepen en coaching. De begeleiders van het project werken mee aan
de ontwikkeling van Collegiale Toetsing tot
eigentijds certificeringsinstrument. Tevens
zijn er nieuwe groepen gestart voor jonge
boeren en voor boeren die overwegen met
hun bedrijf te stoppen. In totaal zijn er
circa 70 beroepsleden die aan dit project
deelnemen, 20 meer dan het jaar daarvoor.
De totale kosten van dit project bedroegen
€ 14.124.
Er waren verschillende gesprekken met het
bestuur van de Vereniging van Natuurvoedingskundigen (VNVK) over mogelijke
samenwerking. Een eerste concreet resultaat daarvan was de ondersteuning bij het
opzetten van eigen intervisiegroepen voor
natuurvoedingskundigen.
De publicatie over de preparaten is succesvol verkocht. De inkomsten uit de verkoop
van het Preparatenboekje waren in 2011:
€ 1.088.
Er is een bijdrage verstrekt aan een boek
over de geschiedenis van de BD-landbouw,
waar Ellen Winkel aan werkt en waarvan
gepland is dat het tijdens het 75-jarig jubileum van de BD-Vereniging in 2012 zal
verschijnen. In 2011: € 3.000.
Het project ‘Ondernemen volgens Pergola’
is in 2011 voortgezet met een conferentie
in december, gehouden in Wageningen,
waarvoor een bijdrage van de BD-Vereniging is gegeven (€ 1.500).
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• De studiegroep over het waarnemen van de
etherkrachten (methode Dorian Schmidt)
onder begeleiding van René Groenen en
Frans Romeijn is ondersteund (€ 600).
• Op 29 april 2011 vond er op De Lepelaar
in Sint Maarten een werkplaats BD-landbouw plaats georganiseerd vanuit de landbouwsectie van de Vrije Hogeschool voor
Geesteswetenschappen (Antroposofische
Vereniging in Nederland) in samenwerking
met de BD-Vereniging. Zie DP2011-3, blz.
8-9. De bijdrage bedroeg € 745.
• De BD-Vereniging heeft in januari 2011
voor de derde keer deelgenomen aan een
presentatie op de Biovak te Zwolle. In samenwerking met Stichting Demeter, Warmonderhof en Stichting Grondbeheer hebben we een groot Demeterplein ingericht.
De kosten daarvan bedroegen € 2.872.
Deze succesvolle samenwerking is voortgezet, zowel voor de Biovak 2012 als voor
een congres in november 2012.
• BD-Jong organiseerde een jongerenweekend in Noord-Holland, een excursie naar
het bedrijf van de familie Vos in de Noordoostpolder en twee thema-avonden. Zie
DP2011-1 blz. 11, DP2011-4 blz. 10-11. De
netto kosten bedroegen € 261.
• De Vrije School in Den Haag organiseerde
een project voor scholieren rond het thema duurzame voeding. Voor de presentatie
daarvan op het Centraal Station droeg de
BD-Vereniging € 500 bij.
• Voor het onderzoek naar betere afzetmogelijkheden voor BD-melk (Coöperatie
Hermes) werden onkosten tot een bedrag
van € 595 vergoed.
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Financieel verslag en begroting
Door: Albert de Vries, penningmeester
De financiële cijfers laten door de jaren
heen een grote mate van bestendigheid
zien, waarbij we voortdurend interen op het
vermogen. Dit interen vindt vooral plaats
door alle projecten binnen Onderzoek en
Ontwikkeling. Vorig jaar stelde ik de vraag
of we ‘op deze voet niet in drie jaar door
het ontwikkelingsgeld van het Willy Schilthuisfonds heen zijn?’. Dat zou inderdaad zo
zijn ware het niet dat opnieuw enkele mensen ons bedacht hebben in hun testament.
In 2012, of later wanneer het betreffende
onroerend goed verkocht is, kunnen we opnieuw ruim een ton aan inkomsten uit nalatenschappen verwachten.
We blijven als bestuur kiezen voor vele
kleinere en soms iets grotere projecten om
dicht bij de praktijk en de leden te blijven
(zie het jaarverslag).

Toelichting jaarcijfers 2011
Het totaal van de baten en lasten (5. en 10.)
van de directe verenigingsactiviteiten (Secretariaat, Dynamisch Perspectief en Preparaten) vallen iets hoger uit dan begroot
was. De kosten voor DP zijn 12% hoger dan
begroot, o.a. samenhangend met hogere
kosten voor de eindredactie.
Vanuit het Willy Schilthuisfonds is er, door
een in voorgaande jaren verkregen erfenis, ruimte voor Onderzoek & Ontwikkeling

Vereniging, DP, Preparaten & Secretariaat 2011
resultaat
begroting resultaat
begroting
Baten
2010
2011
2011
2012
1
Contributie
84.737
94.000
94.489
95.000
2
Advertenties DP
4.230
4.000
2.684
3.000
3
Verkoop preparaten
14.211
12.000
12.953
13.000
4
Overige baten
3.949
1.000
4.141
3.000
5
Subtotaal:
107.127
111.000
114.267
114.000
Lasten
6
Dynamisch Perspectief
60.181
54.500
61.621
63.000
7
Verenigingssecretariaat
41.120
42.000
44.776
42.000
8
Preparaten
8.142
9.000
9.063
9.000
9
Onderzoek en Ontwikkeling
0
1.000
0
0
10 Subtotaal:
109.444
106.500
115.460
114.000
11 Resultaat:
-2.317
4.500
-1.192
0
Willy Schilthuisfonds 2011
Baten
12 Giften
13 Rente
14 Subtotaal:
Lasten
15 Onderzoek en Ontwikkeling
16 Toe-/Afname W.S.-fonds:

23.497
3.073
26.570

10.000
3.500
13.500

14.876
2.842
17.718

15.000
3.000
18.000

56.321
-29.751

49.500
-36.000

47.396
-29.678

50.000
-32.000

BD-Vereniging en W.S.-fonds samen
17 Baten totaal = 5 + 14:
18 Lasten totaal = 10 + 15:
19 Resultaat 2011 totaal = 11 + 16:

133.697
165.764
-32.067

124.500
156.000
-31.500

131.985
162.856
-30.870

132.000
164.000
-32.000
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(15.). Er is aan O&O besteed wat er begroot
is. De inkomsten waren echter een stuk hoger (12.). Daarmee bleef het negatieve resultaat ruim onder het begrote bedrag (16.).
Een vast bestanddeel van de giften, dit jaar
€ 7.960,-- , vormt de schenkingsrente die
via de Triodosbank bij ons terecht komt. Dit
valt eenmalig extra hoog uit omdat zowel
de schenkingsrente van 2010 als van 2011
in dit boekjaar verwerkt zijn. Wij kunnen vanuit privacy-regels die mensen niet
rechtstreeks bedanken en willen dat graag
hierbij doen! Ook voor de overige donaties,
dit jaar € 6.832,-- , zijn wij de gevers zeer
dankbaar!

Balans
Activa
29 Vaste activa
30 Waarborgen
31 Voorraad
32 Vorderingen
33 Liquide middelen
Totaal
Passiva
34 W.Schilthuisfonds
35 Algemene reserve
36 Crediteuren
Totaal
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De negatieve resultaten (11. en 16.) vindt u
terug in afnames van de vermogens in onderstaande balans bij respectievelijk 34. en 35..
Het beleid ten aanzien van het onderscheid
tussen het Algemene deel van de financiën
en die van het Willy Schilthuisfonds, en dus
ook de toekenning van baten en lasten, is
gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
Alle giften, nalatenschappen en rente zijn
inkomsten voor het W.S.-fonds.
Uit het W.S.-fonds worden alle bijdragen
aan Onderzoek & Ontwikkeling besteed.
In het algemene deel van de vereniging dienen vooral de contributies voldoende te zijn
om het actuele verenigingsleven te dragen.

resultaat 2011

18.508
810
2.100
12.168
145.461
179.048
102.556
60.096
15.539
179.048

31 dec 2011
15.519
810
1.194
14.086
118.947
150.556

-29.678
-1.192

72.878
58.904
18.774
150.556

Toelichting op de balans
De balanswaarde van zowel meubelinrichting als computerapparatuur staat onder
vaste activa opgenomen (29.). De meubelen
worden in 10 jaar afgeschreven, de computerapparatuur in 5 jaar.
De voorraad (31.) is de voorraad preparaten.
Als waarde wordt genomen de waarde van
de in dat jaar ingekochte preparaten en materialen voor preparaten, zoals hertenblazen. De eigen productie krijgt pas zijn economische waarde wanneer porties afgepakt
en verstuurd worden.
De vorderingen (32.) zijn op een niveau dat
past bij onze geldstromen. Datzelfde geldt
voor de crediteuren (36.).

Toelichting begroting 2012
Zoals in het begin gemeld gaan we bij de
begroting uit van een bestendiging.

