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“Als ‘vitale’ sector 
konden we, ondanks 
COVID-19, door met het 
produceren van voer en 
voedsel. En dat is waar 
wij goed in zijn.”

Samen beter presteren. Dat is waar het in onze coöperatie om draait. Waar de leden zich begin 2020 vooral zorgen 
maakten over de mogelijke impact van nieuwe stikstofmaatregelen om de stikstofdepositie op Natura 
2000-gebieden te verminderen, sloeg dit al snel om in angst voor COVID-19 en de effecten van een mogelijke 
‘lockdown’. Tegelijkertijd moest het bedrijf zo goed mogelijk doordraaien en wilden we allemaal samen de gestelde 
afzet-, omzet- en financiële doelen behalen. Met trots kunnen wij vertellen dat dit gelukt is. In sommige gevallen 
hebben we de gestelde doelen zelfs overtroffen. Vreemd genoeg speelde ook hierin COVID-19 een belangrijke rol.

2020; een jaar met IMPACT

Natuurlijk vroegen wij ons af wat de risico’s zijn voor de 
eigen gezondheid en die van medewerkers? En wat zou 
de wereldwijde virus-uitbraak doen met de afzet en 
prijsvorming van zuivel, vlees en eieren? De gevolgen 
van sluiting van de horeca en corona-uitbraken bij 
slachterijen waren groot. In combinatie met de effecten 
van de uitbraak van varkenspest bij wilde zwijnen in 
Duitsland en de vogelgriep bij pluimvee, heeft het de 
prijzen behoorlijk onder druk gezet.  

De hoge biggenprijzen van het eerste kwartaal in 2020 
gingen vanaf het tweede kwartaal hard naar beneden. 
Ook de prijzen van zuivel, vlees en eieren vielen in de 
tweede helft van het jaar niet mee. Toch mogen we in 
vergelijking met een aantal andere sectoren zeker niet 
klagen. Mensen blijven eten, en als ‘vitale’ sector 
konden we, ondanks COVID-19, door met het 
produceren van voer en voedsel. En dat is waar wij 
goed in zijn.

Voergroep Zuid is de grootste regionale 
veevoercoöperatie in het zuiden van het land. Onze 
kernactiviteit is de productie en verkoop van 
hoogwaardig mengvoer en voergrond stoffen voor 
varkens, pluimvee, rundvee en geiten. Met een afzet 
van 747.468 ton behoren we tot de top 4 mengvoer-
bedrijven van Nederland. Ook is Voergroep Zuid 
actief op het gebied van financiële dienstverlening en 
retail in de regio Zuid-Nederland. Zuiderhuis geeft 
verzekeringsadvies aan particulieren en bedrijven en 
is een gerenommeerde adviseur en bemiddelaar op 
het gebied van hypotheken en vermogensoplossingen. 
Daarnaast exploiteren we acht Welkoop-winkels en  
een Praxis.

“Toen mijn ouders jong 
waren was het ook niet 
gemakkelijk. En dat zal het 
de komende jaren vast ook 
niet zijn. Maar dat wil niet 
zeggen dat er geen 
toekomst is voor 
veehouders.”

“Geweldig hoe ons 
Retail-team zich,  
ondanks alle COVID-19 
belemmeringen, heeft 
ingezet. Daar ben ik  
echt trots op. En dan  
zijn de resultaten er  
ook naar.”

“ Ik wil laten zien dat wij 
ons werk als varkens-
houder zorgvuldig doen, 
met aandacht voor mens, 
dier en milieu. Dat we op 
een heel efficiënte manier 
een gezond product maken 
waar wij trots op zijn.”

“De Nederlandse 
varkenssector draagt op een 
bijzondere manier bij aan de 
kringlooplandbouw en de 
CO2-footprint van onze 
voedselproductie. Dit moeten 
we als sector beter en vooral 
veel vaker vertellen.”

“De uitdaging om met het 
team de fabriek optimaal 
te laten draaien, 24 uur 
per dag. Daar staan wij 
voor. Het geeft een goed 
gevoel als we alle bestel-
lingen binnen de geplande 
tijd de deur uit krijgen.“

“Zodra we COVID-19 
hebben bedwongen 
pakken we met ons team 
de draad weer op voor 
KWF kanker bestrijding. 
Laten we hopen dat we 
samen in ’21 of ’22 weer 
op die berg staan.”

Erik Geene  |  Varkenshouder
voergroepzuid.nl/duurzaam-produceren

Rachel Jorissen | Retail specialist 
voergroepzuid.nl/een-bijzonder-jaar

Maaike de Groot | Medewerkster verkoopbinnendienst
Voergroepzuid.nl/BIG-Challenge

Tom van de Ven | Melkveehouder
voergroepzuid.nl/jonge-ondernemers

Antoine van Loon   
Directeur Voer & Grondstoffen a.i.
voergroepzuid.nl/de-vijf-ambities

Marte van de Ven | Proces operator Oirschot
voergroepzuid.nl/naar-drie-ploegen
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UIT ONZE COÖPERATIEMAGAZINES 
(Lees de verhalen op onze website)



Financieel heeft de coöperatie een zeer goed resultaat behaald. De geconsolideerde netto-omzet steeg met  
9,7 procent naar € 222,1 miljoen. Dit is met name het gevolg van een hoger afzetvolume met goede 
inkoopposities bij Voer & Grondstoffen in vergelijking tot 2019. De geconsolideerde EBITDA bedroeg over 2020  
€ 4,7 miljoen. Het nettoresultaat na belastingen kwam uit op een winst van € 1,3 miljoen.

RESULTATEN EN ONTWIKKELINGEN

ONZE MISSIE:  

SAMEN BETER PRESTEREN

Al meer dan honderd jaar bundelen wij onze krachten 
binnen een sterke coöperatie. Ons motto: samen 
bereiken wat individueel niet mogelijk is. Zo kopen  
we samen slim grondstoffen in en verwerken die tot 
kwalitatief hoogwaardig voer. Dit doen we steeds 
beter en steeds duurzamer, met deskundige en 
betrokken medewerkers die ‘hands-on’ met elkaar 
samenwerken. Door coöperatief te ondernemen 
maken we het verschil en houden we grip op onze 
eigen toekomst.

KENGETALLLEN 2020 2019 2018

MARKT

Afzet Voer & Grondstoffen (in tonnen) 747.468 680.873 736.105

FINANCIEEL (in duizenden euro)

Netto-omzet € 222.077 202.371 213.054

Brutomarge € 43.813 38.978 40.795

EBITDA € 4.727 2.366 3.800

Bedrijfsresultaat € 1.522 -/- 541 1.165

Kasstroom uit operationele activiteiten € 9.686 1.698 4.517

Balanstotaal € 64.267 59.515 60.828

Eigen vermogen € 45.916 44.595 44.909

Solvabiliteit % 71,4 74,9 73,8

Werkkapitaal € 13.689 12.709 13.624

Investeringen € 2.580 2.407 3.065

LEDEN

Aantal leden aantal 489 494 882

MEDEWERKERS

Aantal medewerkers fte 290,5 295,7 303,4

Man/vrouw % 62/38 60/40 69/31

Fulltime/parttime % 49/51 50/50 54/46

Onbepaalde tijd/tijdelijk contract % 82/18 77/23 79/21

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Ziekteverzuim % 3,5 3,3 4,5

Aantal verzuimgevallen aantal 289 311 258

Incidenten aantal 1 4 2

Ongevallen aantal 4 6 5

DUURZAAM ONDERNEMEN

Tera joule per ton geproduceerd voer 0,000346 0,000346 0,000339*

Energiebesparing gewogen index-% 84,0 86,0 88,0*

CO2 uitstoot gewogen index-% 94,0 96,0 98,0*

Kerncijfers Voergroep Zuid
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* Exclusief Bruekers en Bracofeed2020
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Voergroep Zuid heeft in 2020 ruim 747.000 ton voer en 
grondstoffen afgeleverd. Dit is bijna 10 procent meer 
dan in 2019. Een duidelijke groei in een krimpende 
markt. De groei wordt veroorzaakt door een aantal 
nieuwe klanten en door extra loonproductie voor 
derden. Waar Voergroep Zuid in de varkenshouderij in 
het vierde kwartaal als gevolg van de saneringsregeling 
een daling in de voerafzet verwachtte, zag het bedrijf 
hier juist een groei. Doordat de overheid meer tijd 
nodig had om de saneringsvoorstellen te beoordelen, 
hebben bedrijven die gingen stoppen langer voer 
gekocht. Ook werden slachtrijpe vleesvarkens eind 
2020 wat langer aangehouden. Naast een groeiende 
voerafzet in de rundvee-, geiten- en varkenshouderij 

zag Voergroep Zuid in 2020 ook de voerafzet in de 
pluimveehouderij toenemen. Met name het merk 
Bruekers, gespecialiseerd in voer voor legpluimvee en 
opfokhennen, won in zowel Nederland als België terrein. 

Bij onze niet-agrarische activiteiten liet de business unit 
Financiële Dienstverlening (Zuiderhuis) een lichte 
omzetstijging zien. De in 2019 aangekondigde 
reorganisatie bij Zuiderhuis ging mede als gevolg van 
de samenvallende COVID-19 maatregelen in de zomer 
gepaard met vertraging. Hierdoor waren de 
reorganisatie  kosten licht hoger dan verwacht. Onze 
Retail activiteiten hebben juist als gevolg van COVID-19 
een recordjaar achter de rug. Door de grote inzet van 

onze winkelmedewerkers om de winkels open te 
houden en de klanten met voldoende beschermende 
maatregelen goed te bedienen, zagen we in 2020 dat 
zowel omzet als brutomarge fors steeg.

2021; focus op werven nieuwe klanten
In 2020 lag de focus op het bieden van meer 
toegevoegde waarde aan onze leden en klanten. 
Daarvoor blijven we doorlopend vernieuwen om 
kwaliteit, efficiency en kostprijs verder te verbeteren. 
2021 vraagt extra aandacht voor het werven van nieuwe 
klanten om het verlies aan voeromzet door stoppers op 
te vangen. Het relatief grote aantal stoppers heeft 
naast de saneringsregeling varkenshouderij meerdere 
oorzaken. Lage opbrengstprijzen voor veel agrarische 
producten in combinatie met relatief duur voer door 
stijgende grondstofprijzen geeft druk op het 
rendement. Tegelijkertijd hebben veel bedrijven geen 
opvolger en zorgt de stikstofproblematiek voor 
onzekerheden. Vraag is hoe ver en in welk tempo de 

overheid de stikstofemissie vanuit de veehouderij wil 
verminderen. Het prijsopdrijvend effect van verhandel-
baarheid van stikstofrechten kan grote invloed hebben 
op de ontwikkelruimte van veehouderijbedrijven.
 
Met een sterkere focus op toegevoegde waarde, een 
verdere versterking van het commerciële team en een 
intensivering van onze marktaanpak, moet het mogelijk 
zijn om een groot deel van het omzetverlies door 
stoppende klanten op te vangen. Daarnaast blijven we 
investeren in verdere optimalisatie van onze bedrijfs-
processen en logistiek. De in de afgelopen jaren 
opgebouwde liquiditeitsbuffer geeft ons de tijd en de 
ruimte om mee te bewegen met de veranderingen in de 
markt. Bij onze business unit Financiële Dienstverlening 
zal de ingezette digitale strategie in 2021 waarschijnlijk 
voor een verdere resultaatverbetering zorgen en ook 
voor de business unit Retail verwachten we voor 2021 
een positief bedrijfsresultaat. Ondanks de onzeker heden 
kijken we met vertrouwen naar de toekomst.
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