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Leden en Leveranciets.

Op I fan.
losse leveranciers.

1927 telde de vereeniging 169 leden en 74

In den loop van het jaar vermeerderden het aantal leden,
na aftrek der uittredingen wegens vertrek, ophefftng der
boerderij en door "overlijden, met één, zoodat het aantal

leden op 3l December l92T bedroeg 170. Het aantal losse
leveranciers was 72.

Bestuur,
Ingevolge het bepaalde in Art. 23 det nieuwe Statuten
en Àrt. 12 van het nieuwe Huish. Reglement behooit het
bestuur te bestaan uit 7 personen.
In de ledenvergadering van 3 |uni trad derhalve het
geheele bestuur af en werd opnieuw samengesteld, zooals op
de vorige bladzijde is vermeld.
Bij de functieverdeeling werd als voorzitter benoemd de
Heer G. B. Scholten en als secretaris-penningmeester de
Heer G. Pots, terwijl de Heeren I. H. Banierink en B. H.

Booijink werden aangewezen respectievelijk als 2e Voorz. en
2e secr.-penningm.

Lidmaatschappen.
De Vereeniging is lid van:
den Geld. Over. Zuivelbond (G. O. Z) te ZutÍea,
de Nat. Coóp. Zuivelverkoopcenrrale (N. C. Z.) te

Amsterdam,
het Botercon trólesration,,Gelderlaod-Overíjssel" (B.C.G.O.)

te Deventer,
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de Boerenleenbank te Weerselo,
en buitengewoon lid van de Vereeniging voot Zieken'
zorg in Twente.

Venekefingen.
De Vereeniging is tegen brand verzekerd bil de Tielsche
en tegenr'inbraak door middel
van den Alg. Ned. Zuivelbond te den Haag'
Brandverzekeriqg-M3stschappij

Stierhoudedi.

ln

November verkocht de Stieren-commissie den stier
,,Markus" voor f 3gg.-. Hiervoor in plaats werd aangekocht
de stier ,,Hans" voor f 165.-. Deze laatste is voorloopig
opgenomen in het Stamboek en moet binnenkort voor deft'
,riti".r" inschrijving worden gekeurd. Wil vertrouwen' dat hi;
dan zal worden goedgekeurd'

Melkcursussen.

Van de 33 leerlingen van den cursus 1926 hebben in
den zomer van dit laar 30 leerlingen examen afgelegd en
behaalden 25 het diPloma.
Dit laar werd een cursus gegeven te Weerselo voor 14

leerlingen en te Reutum voor 12 leerlingen' Deze moeten
a,s. zomer examen doen.
Wii vertrouwen, dat zich voor l92E weer een flink
aantal leerlingen voor deze nuttige lessen zullen opgeven'
De geheele cursus duurt E weken' nl' 4 weken voor
den hooioogst en 4 weken oa den roggeoogst' Ieder leerling
krijgt per week een les. Op deze lessen wordt' naast het
onderrrcht in her melken zelf, ook een zindeliike behandeling
der koeien en der metk aan de leerlingen bilgebracht'
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ConttÓle.

Bii de dricntaandelilksche contrÓle voot een controleur
de
uoo, i"n G' O. Z. ziin aanwezig tle contrÓlecommissie'
voorzitter en om de beurt een der bestuursleden'

Statuten.
ledenvergadering van l4 Deceurber 1926
d'
opnieuw vastgestelde Statuten zijn dit iaar voor Notaris v'
Avort te Tubbergen verleden en in de Nederl' Staatscourant

De in de

geplaatst'

Bouwplannen.
Het Bestuur had reecls verleden nazomer 1927 een plan
tot verbuwing en uitbreiding der fabriek overwogen'
Door verschillende omstandigheden is dit tot het voorjaar 1928 uitgesteld. Nu de ledenvergadering het goed overwogen bouwplan, dat U allen voldoende bekend zal zlit'
getracht
hee"ft goedg"keu.d, zal met den meesten spoed
*orden, voor den drukken tiid klaar te komen' We zullen
ons weliswaar eenigeu tijd rnoeten behelpen' doch we vertrouwen, dat Sii uil"r, zult medewerken om de zaak zoo
geregeld mogelijk te kunnen lateu dooru'erken'

Ouer

zicht Bedrij fsresultaten.

In het boeklaar 1927 werden verwerkt 2666037 L. of
2716018 K.G. melk, dat is 36635 L. meer dan in 1926 oÍ
bijna ltlz uln.
Daarvoor werd beraald f 166916,81 plus nog een
bedrag van f 11438.72 beschikbaar voor uitkeering, toraal dus
f 171355.53. Dat is gemiddeld per 100 L. f 6.26 en f. 6.13.
Geproduceerd werd 97262 K.G. boter.
Hiervoor werd ontvangen f 191616.92 of gemiddeld
per K.G. ruim f 1.97.
Uit 100 K.G. melk werd 3.5{2 K.G, borer geproduceerd.
Voor I K.G. boter was noodig 27.4 L. melk.
Het gemiddelde vetgehalre was 3.136 ',1(,.
Aan exploitatiekosten met inbegrip
van rente werd betaald
ldat ls per t00 Ltr. octk 6J! ccntl

Aan melkvervoer werd betaald
lJat rs p.r l00 [_tr. melk 2 ctnr.l

Voor afschrijving en

f
-

17183.88

192.32

reserve

-

werd besteed

4209.11

(dat is per 100 l-tr. orelk l5| rrnt,t

Voor

f

f 21885.64
spoeling werd ontvangen
f 931.98
lekmelk
- n4.64
karnemelk ,,
- 74.90
,,
sintels
6.10
Totaal voor nevenproducten f 1247.92-

Totaal dus

0.82 per 100 Ltr. melk
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wekelilksche keuring van de N. C. Z. wetd
onze boter 12 keer gekeurd in klasse I en l0 keer in
klasse II. In de derde of vierde klasse werd ze niet gekeurd'
In vergelijking met 1926 (36 keer klasse I en 16 keer
klasse Il) is dit wel een goede vooruitgang; toch moet 2e
klasse keuring slechts een groote uitzondering zijn.
De l0 keer, dat onze boter 2e klasse gekeurd werd,
was steeds in de zomer- en herfstmaanden, den tijd van de
groote productíe, waardoor dus de schade het grootst wordt'
Door de aanstaande verbouwing der fabriek, zal, naar
wij hopen, ook in den zomer het product verbeterd worden'
Van de ziide der leden en leverancisrs moet echter ook het
uiterste gedaan worden om de melk zoo zindelijk mogeliik
en zoo zoet mogelijk aan de fabriek te leveren.
Wanneer wii met onze Hollandsche boter de coocurrentie met andere boterproduceerende landen het hoofd
willen kunnen bieden, moeten we onze kracht zoeken in het
aanbieden van een prima product, anders zullen we niet de
hoogste pfijzen kunnen bedingen'
Daar nu door de afnemers steeds hoogere eischen aan de
boter worden gesteld, moeten wij aan de grondstof voor het
maken der boter, in dit geval de melk' in de eerste plaats
hoogere eíschen gaan stellen.

Op dc

I)aaronr dus:
'l,org,i voor zintlelijke stallen, houdt uw koeien schootr
en droog.
llelkt met zindeliike kleeren en schoone hantlen in
schoone emmers.
Z'eeft lo melk door een goede rvaótenzeeft, dic door dc
fabriek tegen kostprijs wordt beschikbaar gesteld (de wat'
ten hiervoor kriist ge gratis aan de fabriek.)
Zotgt voor Í{oerl gereinig''de bussen eu gebruik deze
niet voor anderc' rloeleinden.
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Iioelt de rtrelk tliru:t na hot ruelkon zoo vlug ett (rro
rlicll ruogtlliik af s1 1l1spg{ geen koudc melk tnet \Yarme
urelk door t'lkaar.
Reu'aart de rttelk lta ht't afkotrlen op ocn koudc' fris'
schr. stoÍr'rije plaats en slrtií tle bus niet gehoel af, zorxlat
tle urelk kan uitluchten.
kvt'rt de nrelk vatt koeiert, tlie pas gekalfd hebbcn'
ttiet eer datt tta delr viexlen tlag, cn iu goeu gcvnl vÓórd'at
ze flink dtrurkoken kan verdr:rgen' ook at heeft de bctrefÍende koe reetls eer dau { dagen gclerlen,, gekalfd.
Inrlicu ge itr den zotller bij e,t* \r'arnr weer, ondtnks
gogle behailtlelitrg', toch eetr ol trreer bttssen zure rnelk
hebt, lt'r't'rt ze tlan uiet aan de fabriek in de hoop, klat ze
cr rrog n'el ttrsstrhendoor vlicgt itr dtr tlmkte. doch bedenkt
$'et, rlat één bus zuro lltttlk rcetls lttrel vcel kan bedervetr
t n rle ïa.briek d00r 2e klasst' lxrter (lerr sclradr: kan berok'

keuetn'art f irl).-- toi f
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