BRUSSEL, 16 januari 2015

Groeien met gezond
verstand in de
melkveehouderij
Crelan ondersteunt studienamiddag melkveehouderij
en lancering boek ‘Economie & Melken’
De melkveesector staat voor een aantal uitdagingen. De prijsvolatiliteit en
het verdwijnen van de melkquota zijn er enkele van. Toch blijft het een
sector met toekomst, mits een goede voorbereiding en bedrijfsvoering door
de melkveehouders.
Dat is vandaag het centrale thema tijdens de studienamiddag melkveehouderij ‘Groeien met gezond verstand’ op Agriflanders. Het is ook het
uitgangspunt van het nieuwe boek ‘Economie & Melken’ waarvan Luc
Versele, CEO van Crelan, ter gelegenheid van de studienamiddag het eerste
exemplaar zal overhandigen aan Vlaams minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw, Joke Schauvliege.
Beide initiatieven kunnen rekenen op de financiële steun van Crelan.

Groeien met gezond verstand in de
melkveehouderij
Het ABS (Algemeen Boerensyndicaat), NAC (Nationaal Agrarisch Centrum), CCAB
(Centrum voor Agrarische Boekhouding) en Crelan organiseren ter gelegenheid van
Agriflanders op vrijdag 16 januari de studienamiddag melkveehouderij ‘Groeien met
gezond verstand’.
2014 was geen gemakkelijk jaar voor de landbouw, ook de melkprijs stond vanaf de
tweede jaarhelft onder druk. Bovendien wacht de melkveesector nog een aantal
uitdagingen. Het verdwijnen van de melkquotumreglementering, het risico op
superheffing, de implementatie van een nieuw Europees landbouwbeleid met accent
op verduurzaming en vergroening, de introductie van het Mestactieplan 5 en de
prijsvolatiliteit zijn thema’s die de aandacht van de melkveehouders vragen.
De toekomstverwachtingen voor de sector en de vraag hoe de melkveehouders
rendabel kunnen groeien, zijn dan ook de centrale onderwerpen tijdens de
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studienamiddag.
Deze onderwerpen worden boeiend uiteengezet door onafhankelijk zuivelexpert
Mark Voorbergen, melkveehouder Kristof Boussery, adviseur van het Liba Niels
Achten en door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke
Schauvliege.
Het zijn bovendien ook de thema’s die aan bod komen in het nieuwe boek ‘Economie
& Melken’, waarvan Luc Versele, CEO van Crelan, het eerste exemplaar zal
overhandigen aan Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke
Schauvliege.

Economie & Melken: de praktijkgids voor een
winstgevend melkveebedrijf
Je zou het nieuwe boek ‘Economie & Melken’ het best kunnen omschrijven als het
eerste praktische economieboek met een laag drogestofgehalte voor melkveehouders. De auteurs Niels Achten, adviseur bij het Liba en Jan Hulsen van Vetvice
hebben dan ook een ruime ervaring in het begeleiden van melkveebedrijven op het
vlak van economisch management.
‘Economie & Melken’ is een heel praktisch boek dat de melkveehouder de
bedrijfseconomische signalen snel leert op te pikken, te interpreteren en om te
zetten in actie. Duidelijke vraagstukken en praktijkvoorbeelden tonen hoe het
economisch management van een melkveebedrijf kan geoptimaliseerd worden.
Het boek is uitgegeven in de Koesignalen®reeks van de uitgeverij Roodbont. De
uitgave is mede mogelijk gemaakt door de financiële inbreng van Crelan en het NAC.
Het boek is te koop in de boekhandel of via de uitgeverij Roodbont. Melkveehouders
kunnen het vanaf 19 januari gratis bestellen via www.crelan.be.

Crelan gelooft in de land- en tuinbouwsector
Luc Versele, CEO van Crelan: “De melkveesector en de land- en tuinbouwsector in
het algemeen wachten een aantal uitdagingen. Toch blijft een gezonde en rendabele
groei in deze belangrijke sector mogelijk, mits een goede voorbereiding en een goed
businessplan.
Crelan is een coöperatieve bank ontstaan voor en door de land- en tuinbouwsector.
Tot op vandaag zijn wij de bevoorrechte partner van deze sector die ons zo na aan
het hart ligt.
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Wij ondersteunen de sector met een gespecialiseerd producten- en dienstenaanbod,
met gespecialiseerd advies, via kredietverstrekking, maar ook via de sponsoring van
allerlei initiatieven. De sponsoring van de studienamiddag en van de uitgave van het
boek zijn daar mooie voorbeelden van.
Maar ons engagement gaat ook verder. In september 2014 hebben we aan de UGent
de Crelan-leerstoel ‘Innovatie in duurzame landbouw’ opgericht. Hiermee stimuleren
we het wetenschappelijk onderzoek naar duurzame landbouwtechnieken en hun
toepassing in de praktijk.
In 2015 zullen we ook de Crelan Awards voor de vijfde maal uitreiken. Deze awards
bekronen de beste eindwerken in het domein van de rurale economie van masters in
de biowetenschappen en masters in de bio-ingenieurswetenschappen. De studenten
en hun faculteit krijgen hiervoor een geldbedrag. Op die manier wil Crelan niet alleen
de bankier, maar ook de partner van de sector zijn.”

Over Crelan
Crelan is een coöperatieve Belgische bank die een beleid van gestage en duurzame groei voert. De bank
heeft een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de particulieren, de zelfstandigen, de
ondernemers en de land- en tuinbouwers. De bank voert een gezond beleid, gesteund op de coöperatieve
waarden: transparantie, duurzaamheid, vertrouwen en engagement.
www.crelan.be
Over de Groep Crelan
De groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance, de nichebank Europabank
en de onlinebank Keytrade Bank.
Groep Crelan = 3.658 medewerkers, 831 kantoren, 1,2 miljoen klanten, 256.473 coöperanten. (cijfers op
31/12/2013)
Perscontact:
Isabelle D’haeninck, directeur Institutionele en Interne Communicatie, Crelan
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 473 62 62 42
Leo De Roeck, sr. communicatie-adviseur, Crelan
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81
press@crelan.be
Meer info over de studienamiddag en het boek:
Stef Mertens, Market Manager Landbouw Noord
Tel.: +32 (0)2 558 72 77 of +32 (0)477 47 55 64
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