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Verslag van het bestuur

Abiant kan terug kijken op een goed jaar. De totale bedrijfs
opbrengsten over 2018 zijn gestegen met 8% ten opzichte van 
het voorgaande jaar en kwamen uit op €195 miljoen. Zowel  
de uitzendonderdelen Abiant en MF als de Dactum Groep en 
Rensel Metaal groeiden sneller dan de markt. Alleen Abiant 
Duitsland liet geen omzetgroei zien als gevolg van onder 
andere de krapte op de arbeidsmarkt.

In 2018 is de marge van alle business units binnen Abiant toegenomen; 

echter door toegenomen ziekteverzuim is de uiteindelijke brutomarge van de 

uitzendonderdelen in Nederland (Abiant en MF) licht gedaald. De indirecte 

kosten zijn als percentage van de omzet echter ook gedaald. Al met al is, 

ondanks dat de verwachtingen niet volledig zijn waargemaakt, een beter 

resultaat gerealiseerd dan in 2017.

Uitzendmarkt

Volgens de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is het aantal 

verkochte uren in 2018 met 2% toegenomen. De economische groei en 

de krapte op de arbeidsmarkt hebben ertoe geleid dat opdrachtgevers  

meer medewerkers in dienst nemen. Ook steeds meer van onze medewerkers 

worden door onze opdrachtgevers in dienst genomen. Ondanks deze 

omstandigheden hebben Abiant en MF een groei in uren gerealiseerd  

van 4,5% respectievelijk 7%.

De markt waarin de Dactum Groep en Rensel Metaal opereren 

was goed. De omzet van beide business units steeg met 7% 

respectievelijk 15%. De brutomarge is verbeterd, maar haalde  

nog niet het gewenste niveau. In 2019 wordt hard verder gewerkt 

aan verbetering van het rendement.

Nieuwe algemeen directeur

Per 1 oktober is Albert Jan Jongsma gestart als de 

nieuwe algemeen directeur van Coöperatie voor Agrarische 

Bedrijfsverzorging Abiant U.A. en Abiant Holding B.V.  

De aanstelling van Albert Jan Jongsma volgt op de wens van 

IJsbrand Havinga, te willen stoppen als algemeen directeur 

van Abiant. Na een dienstverband van ruim achtentwintig jaar 

heeft IJsbrand Havinga zelf heel bewust voor een andere rol 

gekozen binnen Abiant. 

Albert Jan Jongsma is, samen met financieel directeur  

Rutger Dijsselhof, eindverantwoordelijk voor het algehele  

beleid en de aansturing van het veelzijdige Abiant.  

Met zijn komst verwacht Abiant de groei van de afgelopen 

jaren door te trekken en zich nog meer te kunnen profileren.  

Albert Jan Jongsma zal met zijn ervaring bij Abiant verder 

bouwen aan een gezonde organisatie. Een organisatie die 

de afgelopen jaren sterk is gegroeid. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Abiant hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Zo levert Abiant een positieve bijdrage aan de 

werkgelegenheid in ons werkgebied. Abiant investeert veel in  

(bij)scholing van haar medewerkers. Abiant vindt het belangrijk  

om de kwaliteit van haar dienstverlening continue te verbeteren  

en medewerkers de kans te geven om zich te ontwikkelen. 

Zo leiden wij vakkrachten op waar vraag naar is in de huidige 

arbeidsmarkt. In alle business units wordt veel geïnvesteerd  

in scholing. 

Abiant Technische Vakopleidingen leidt werkzoekenden met  

een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt op. De cursisten volgen 

een werkleertraject waarin ze bij Rensel Metaal werkervaring  

op doen. Zo nodig helpen Abiant en MF om na afsluiting van het 

traject een opdrachtgever te vinden. Door deze unieke combinatie 

lukt het bijna alle cursisten na afloop werk te vinden.

Daarnaast is bij Rensel Metaal een groep van 35 medewerkers 

met een afstand tot de arbeidsmarkt dagelijks aan de slag om 

op professionele wijze producten voor diverse opdrachtgevers 

te vervaardigen.

“De activiteiten van  
Abiant dragen bij aan  
de werkgelegenheid in  
de regio.”
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Energieverbruik

Ook ten aanzien van haar footprint erkent Abiant haar 

verantwoordelijkheid. In 2017 is de gehele onderneming 

doorgelicht op haar energieverbruik. In 2018 is een plan van 

aanpak ter beperking van energieverbruik geschreven en is een 

begin gemaakt met de uitvoering van verschillende maatregelen. 

Dit heeft onder meer geleid tot de volgende acties:

• De gehele onderneming maakt voor 100% gebruik van groene 

Nederlandse stroom en van groen gas. 

• Bij vernieuwing van het wagenpark kiest Abiant voor zuiniger 

auto’s en er worden standaard snelheidsbegrenzers geplaatst 

in de bedrijfsauto’s. 

• Op een aantal locaties is geïnvesteerd in nieuwe 

energiezuinige CV-ketels. 

• Alle verlichting is vervangen door ledverlichting. 

• Het aantal printers is fors verminderd en Abiant werkt sinds 

2018 met het follow-me printsysteem. De resterende printers 

zijn vervangen door nieuwe energiezuinige varianten.

• Buitenverlichting en lichtreclame op de gevels zijn 

voorzien van tijdschakelaars en er wordt gebruik gemaakt 

van aanwezigheidsdetectie voor de verlichting in de 

kantoorpanden.

Partnerschap

Met verschillende partijen hebben wij een partnerschap om 

gezamenlijk doelstellingen te bereiken. Dit doen wij onder meer 

met:

• Diverse partijen in de agrarische sector

• Diverse gemeenten in Noord-Nederland

• Sociale werkvoorziening bedrijven

• UWV

• Diverse opleidingsinstituten

• Platform ‘Energie Neutraal Groningen’

ICT

In 2018 is de ICT-afdeling verder versterkt. Er is veel aandacht 

besteed aan beveiliging en continuïteit van de applicaties 

en systemen ter beperking van risico’s op datalekken en om 

risico’s inzake de continuïteit van de systemen en applicaties te 

minimaliseren. Abiant hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid 

en privacy van de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast 

wordt continue gewerkt aan verdere optimalisatie en digitalisering 

van de processen. Per 1 januari 2019 is Abiant succesvol 

overgegaan op AFAS online nadat de MF Groep dit per 1 januari 

2018 had gerealiseerd. In 2019 zal verder worden gewerkt aan 

het inrichten van de workflows binnen deze applicaties. Binnen 

de begroting voor 2019 hebben we budget vrijgemaakt voor 

verder onderzoek naar digitalisering en innovatie van onze 

uitzendprocessen. 

Wetgeving

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden in alle 

landen van de EU. De invoering heeft grote impact gehad 

op Abiant, vooral op de uitzendonderdelen. In 2017 en 2018 

heeft een interne werkgroep de noodzakelijke aanpassingen in 

kaart gebracht en zijn deze geïmplementeerd. Dit proces heeft 

naast de verbeteringen rondom privacy ook de nodige andere 

verbeteringen met zich meegebracht. Daarnaast was in 2018 

veel aandacht voor de antidiscriminatiewet, waarop de ABU haar 

aangesloten leden heeft getoetst door middel van mystery calls. 

Abiant heeft deze toetsing glansrijk doorstaan.

Verwachtingen voor 2019

Het bestuur is optimistisch over de mogelijkheden in 2019. De 

verwachting is dat de groei zal stabiliseren en dat het reultaat 

zal verbeteren. De verwachting is dat de veranderingen die de 

Dactum Groep en Rensel Metaal hebben doorgevoerd in hun 

bedrijfsvoering tot betere resultaten zullen leiden. 

Wij realiseren ons dat de behaalde resultaten vooral te danken 

zijn aan de grote betrokkenheid en positieve inzet van al onze 

medewerkers en de loyaliteit van en samenwerking met onze 

klanten. Wij bedanken alle medewerkers voor hun inzet en 

betrokkenheid en alle klanten voor het gestelde vertrouwen in 

Abiant. 

Albert Jan Jongsma en Rutger Dijsselhof

Bestuur

A.J. (Albert Jan) Jongsma

Geboortedatum: 24-12-1968

Woonplaats: Almere

Bestuurder Coöperatie Abiant en algemeen 

directeur Abiant Holding sinds 1 oktober 2018

Bestuurlijke nevenfuncties: Geen

IJ.J. (IJsbrand) Havinga  

Geboortedatum: 24-2-1958

Woonplaats: Bedum

Bestuurder Coöperatie Abiant  

sinds 2002 tot 1 oktober 2018  

Algemeen directeur Abiant Holding  

sinds 2013 tot 1 oktober 2018  

Bestuurlijke nevenfuncties: Geen

R. (Rutger) Dijsselhof

Geboortedatum: 10-08-1972 

Woonplaats: Glimmen

Bestuurder Coöperatie Abiant  

sinds 1 januari 2017

Financieel directeur Abiant Holding 

sinds 1 mei 2016

Bestuurlijke nevenfuncties: 

Lid van de Raad van Toezicht Stichting 

Jeugdbescherming Noord 
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Bedankt voor de prachtige 
en succesvolle samenwerking!

Abiant Lycurgus

Recent sloot Abiant Lycurgus het 

volleybalseizoen 2018-2019 offi cieel af. 

Dit deed de club symbolisch bij Abiant 

in Groningen, die na elf jaar defi nitief 

een punt zet achter het zeer succesvolle 

hoofdsponsorschap. Het was een 

bewogen seizoen met sportieve hoogte- 

en dieptepunten, maar het was ook een 

zinderend seizoen. Een seizoen waarin 

Abiant Lycurgus en haar trotse ‘Blue 

Army’ ongekende veerkracht toonde. 

Een seizoen dat na een schitterende 

fi nalereeks tegen Orion, helaas nét niet 

resulteerde in een vierde landstitel op rij.

Met het project ‘Samen’ zetten sponsors, 

supporters en Lycurgus-spelers 

zich in voor de ontstane fi nanciële 

problemen. De inspanningen en het 

coöperatieve karakter van Lycurgus 

werden gezien én herkend door Nedmag. 

De magnesiumzoutwinner uit Veendam 

verbond zich voor de komende drie jaar 

als hoofdsponsor aan de Groningse 

volleybalgrootmacht. De toekomst van 

Lycurgus ziet er daardoor prima uit!

Abiant wenst Nedmag een waardevolle 

tijd als nieuwe hoofdsponsor van 

volleybalclub Lycurgus. 

En namens onze Abiant-directie en 

alle medewerkers, willen wij Lycurgus 

nogmaals bedanken voor de prachtige 

en succesvolle samenwerking. Drie 

landstitels, vier Super Cups en een 

bekerwinst! We kunnen met trots zeggen; 

wij waren erbij! Heel veel succes en 

harmonie in de toekomst, voor alles en 

iedereen die blauwwit een warm hart 

toedraagt.

ABIANT HOLDING BV

ONZE BUSINESS UNITS

Albert Jan Jongsma
Bestuurder/
Algemeen directeur

Rutger Dijsselhof
Bestuurder/

Financieel directeur

COÖPERATIE VOOR AGRARISCHE
BEDRIJFSVERZORGING ABIANT UA

Erik Voogd
Directeur

Sjoerd Kuiper
Directeur

Metske Kloppenburg
Directeur

Marcel Dol
Directeur

     Ute ErfelingVeldmann
Directeur

METAAL &
TECHNIEK

DACTUM
GROEP

ABIANT NL MF GROEP ABIANT DE

Binnen de Abiant Groep 

wordt gewerkt in business 

units (BU) met elk een eigen 

operationeel directeur. Er 

zijn drie business units die 

uitzenden en detacheren. Alle 

bouw gerelateerde onderdelen 

zijn samengebracht in één 

business unit: Dactum Groep. 

Metaal & Techniek vormt de 

vijfde business unit.

Bedrijfsstructuur

Piet Prins
Directeur
coöperatiezaken
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Leden

De Coöperatie Abiant had op 31 december 2018 1.190 leden.  

Dat waren er 127, ofwel 10%, minder dan het jaar daarvoor.

Reductieregeling

Het gebruik van de reductieregeling lag in 2018 8% lager dan 

in 2017. De vraag naar ziektevervanging was iets lager dan in 

2017 en ook de vraag naar hulp na overlijden, bevallingsverlof 

en zorgtaken lag een stuk lager.

Doelstelling Coöperatie

Coöperatie Abiant biedt haar leden bedrijfscontinuïteit 

bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en andere 

arbeidsbehoefte door het beschikbaar stellen van  

agrarische vakkrachten en hulpkrachten.

De werkmaatschappijen van Abiant leveren op commerciële 

basis personeel en diensten aan zowel leden als andere 

opdrachtgevers. Ze vergroten daarmee het financiële resultaat  

en de financiële slagkracht van de Coöperatie. Ze dragen zo  

bij aan de continuïteit van de onderneming en het garanderen 

van de dienstverlening aan de leden. 

De activiteiten van Abiant dragen bij aan de continuïteit  

en groei van de bedrijven van leden en klanten en de 

werkgelegenheid in de regio. 
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Verslag van de 
Raad van 
Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) en het Bestuur 
van Abiant zijn in 2018 zeven keer bijeengeweest.  
Tijdens deze bijeenkomsten zijn onder andere 
besproken: de maandelijkse financiële rapportages, 
de ontwikkelingen in de business units en de 
begroting voor 2019. Jaarlijks nodigt de RvC één 
of twee keer een business unitdirectie uit om een 
toelichting te geven op zijn/haar business unit. 
De RvC heeft op een prettige manier onderling en 
met het bestuur en de Ledenraad samengewerkt. 
Daarbij was er ruimte om elkaar uit te dagen en te 
werken aan verbeteringen.

Toekomst Coöperatie

Bijzondere aandacht is er geweest voor de toekomst van de 

Coöperatie. De RvC heeft een werkgroep ingesteld die kennis 

heeft opgedaan bij andere coöperaties en de NCR (Nationale 

Coöperatieve Raad) heeft geraadpleegd. De werkgroep heeft 

begin 2018 het traject afgerond. 

De uitkomsten van de werkgroep zijn gedeeltelijk in 2018 

geïmplementeerd; het overige deel volgt in 2019. Vervolgens 

is een nieuwe werkgroep ingesteld die heeft gekeken naar de 

toekomstige ontwikkelingen in de agrarische sector in  

de provincie Groningen en de gevolgen daarvan voor de 

Coöperatie Abiant en de dienstverlening aan de agrarische  

leden en klanten. De werkgroep heeft in het voorjaar van  

2019 haar rapportage opgeleverd.

Commissies

Binnen de RvC zijn drie commissies actief: de remuneratie-

commissie, de benoemings-/adviescommissie en de 

auditcommissie. 

• De remuneratiecommissie heeft veel tijd gestoken in de 

werving en selectie van een nieuwe algemeen bestuurder. 

Begin 2018 maakte IJsbrand Havinga bekend te willen 

stoppen als algemeen directeur/bestuurder. Hij blijft gelukkig 

binnen Abiant actief als mededirecteur van de Duitse 

organisatie van Abiant. De remuneratiecommissie heeft de 

werving voor een nieuwe algemeen directeur/bestuurder 

uitbesteed aan een extern bureau en heeft een selectie 

gemaakt uit de aangeleverde kandidaten. Na meerdere 

gesprekken, waarbij ook de voltallige RvC, de centrale 

ondernemingsraad, de financieel directeur en de directies 

van de business units zijn betrokken, is de keuze gevallen 

op Albert Jan Jongsma. Door zijn jarenlange ervaring in 

de uitzendbranche én zijn persoonlijkheid was de RvC van 

mening dat hij de aangewezen persoon is om Havinga op 

te volgen.

• Jaarlijks evalueert de RvC zijn functioneren en bespreekt de 

uitkomsten met de bestuurders. De remuneratie commissie 

heeft hiervoor eind 2018 de jaarlijkse functionerings-

gesprekken met de commissarissen gevoerd. De remuneratie-

commissie heeft ook het functioneren van de bestuurders 

individueel en gezamenlijk geëvalueerd. 

• De auditcommissie bespreekt de financiële stukken  

met het bestuur en minimaal twee keer per jaar met  

de accountant voor de interim-controle en het jaarwerk.  

Door dit voorbereidende werk kunnen de RvC-vergaderingen 

efficiënter verlopen en meer diepgang krijgen.

• Frans Duynstee onderhield in 2018 de contacten met de  

ondernemingsraad. De betrokkenheid van de ondernemings-

raad en de samenwerking met het Bestuur heeft de RvC als 

positief ervaren.

Ledenraad

De RvC heeft vier bijeenkomsten gehad met de Ledenraad.  

Hierin zijn aan de orde gekomen: 

• de toekomst van de Coöperatie Abiant wat betreft governance, 

borging van het eigen vermogen, winstbestemming en de 

geleverde diensten aan de leden/agrarische klanten;

• aanpassingen in de statuten en het bedrijfsreglement;

• de kwartaal- en jaarcijfers; 

• de gevolgen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming voor de uitvoering van de 

reductieregeling;

• de procedure voor de werving en selectie van een nieuwe 

bestuurder/algemeen directeur;

• de herbenoeming van commissaris Wietse Holman.

In 2018 heeft de directie van MF aan de Ledenraad een presentatie  

gegeven over de activiteiten van MF. Op 31 december 2018 

waren binnen de Ledenraad vier leden aftredend en herkiesbaar. 

Dit waren: Thomas Dijkstra, Cisca Ridder-Kuiper,  

Coen van Rooijen, en Anton Vermunt. Zij zijn alle vier 

herbenoemd als ledenraadslid met ingang van 1 januari 2019.

Scholing

Zowel leden van de Ledenraad, de RvC als het bestuur  

hebben in 2018 scholing gevolgd bij de NCR. Dit zal in 2019  

een vervolg krijgen.

Accountant

Het is gebruikelijk dat de RvC ieder jaar overleg heeft met de 

externe accountant. In 2018 had de RvC te maken met twee 

accountants; KPMG voor het jaarwerk over 2017 en Deloitte met 

ingang van het boekjaar 2018. De keuze voor Deloitte als nieuwe 

accountant is begin 2018 bekrachtigd door de RvC en  

de Ledenraad.

De accountant is in 2018 één keer aanwezig geweest in 

een RvC-vergadering. In die vergadering zijn de controle-

aanpak, de jaarstukken 2017, het accountantsverslag en de 

managementletter besproken. Ter voorbereiding op de bespreking 

heeft de accountant overleg gehad met de auditcommissie.  

De RvC is tevreden over de conclusie van de accountant dat er 

een adequate interne beheersing is binnen de Abiant Groep. 

In juni 2019 heeft de Ledenraad, op advies van en na goedkeuring 

door de RvC, de jaarrekening 2018 vastgesteld. De Ledenraad 

heeft décharge verleend aan het Bestuur en de RvC voor het 

gevoerde beleid en het toezicht daarop.

Slotwoord

De financiële resultaten waren beter dan in 2017, maar de 

verwachtingen zijn niet volledig gerealiseerd. De RvC heeft 

vertrouwen in de toekomst van Abiant. Het bestuur gaat in  

2019 de strategie verder vormgeven. 

De RvC spreekt haar dank en waardering uit voor iedereen die 

zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze organisatie! 

Annette van Velde, voorzitter Raad van Commissarissen

“De RvC heeft op een prettige 
manier onderling en met het 
bestuur en de Ledenraad 
samengewerkt.”
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Raad van Commissarissen
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C.J. (Cor) Biemond

(05-11-1976)

Woonplaats: Godlinze
Vice voorzitter Raad van Commissarissen
Bestuurlijk actief bij Abiant sinds 2018
Aftredend: 31-12-2021
Herkiesbaar: ja
Beroep: akkerbouwer

Bestuurlijke functies:
Lid Raad van Commissarissen HZPC

A. (Annette) 

van Velde

(17-10-1963)

Woonplaats: Kantens
Voorzitter raad van commissarissen
Bestuurlijk actief bij Abiant sinds 2010
Aftredend: 31-12-2020
Herkiesbaar: nee
Beroep: melkveehouder

Bestuurlijke functies:
•   Voorzitter European Dairy Farmers NL
•   Sectorraadslid veehouderij Achmea
•  Ledenraadslid Achmea
•   Lid commissie grondgebondenheid 

(in opdracht van NZO en LTO)
•  Lid bestuur Agriterra

H. (Henk)

Hermsen 

(02-09-1953)

Woonplaats: Havelte
Lid raad van commissarissen
Bestuurlijk actief bij Abiant sinds 2016
Aftredend: 31-12-2019
Herkiesbaar: ja
Beroep: melkveehouder

Bestuurlijke functies:
•  Geen

F.J.A. (Frans) 

Duynstee

(26-11-1957)

Woonplaats: Eeserveen
(Extern) lid raad van commissarissen
Bestuurlijk actief bij Abiant sinds 2017
Aftredend: 31-12-2020
Herkiesbaar: ja
Beroep: Eigenaar van Contentum
Voor Contentum trusted adviseur 
voor de top van complexe organisaties.

Bestuurlijke functies: 
•  Geen 

G. (Goffe) 

Jensma

(20-02-1961)

Woonplaats: Uithuizermeeden
Lid raad van commissarissen
Bestuurlijk actief bij Abiant sinds 2009
Aftredend: 31-12-2019
Herkiesbaar: nee
Beroep: melkveehouder

Bestuurlijke functies:
•   Ledenraadslid bij Univé Groningen
•   Bestuurder Vereniging van Eigenaren 

Pioenstraat 21 t/m 80

W. (Wietse)

Holman

(16-06-1956)

Woonplaats: Roden
(Extern) lid raad van commissarissen
Bestuurlijk actief bij Abiant sinds 2015
Aftredend: 31-12-2018
Herkiesbaar: ja
Beroep: Algemeen directeur Koninklijke 
Niestern Sander BV

Bestuurlijke functies:
•  Bestuurslid FME-Noord
•  Bestuurslid SBE  •  Bestuurslid NMT
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Balans 

Het nettoresultaat over 2018 ten bedrage van € 1,1 miljoen is 

toegevoegd aan het eigen vermogen. De solvabiliteit, uitgedrukt 

als de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal 

vermogen, is eind 2018, evenals eind 2017, 26%. Het balanstotaal 

is relatief gezien net zoveel toegenomen als het eigen vermogen. 

Dit is veroorzaakt door investeringen en de financiering daarvan 

door middel van een langlopende lening. Daarnaast is ultimo 

2018 sprake van een hogere onderhanden-werk-positie, een 

toegenomen liquiditeit en hogere voorzieningen. De toename  

van de voorzieningen wordt veroorzaakt door de vorming van  

een voorziening voor seniorenverlof. Tot en met 2017 werd 

hiervoor gereserveerd in Stichting Abiant. In 2018 is besloten  

een voorziening te vormen in de Coöperatie en deze te waarderen 

tegen actuariële grondslagen en de fondsen van Stichting Abiant 

over te dragen aan de Coöperatie. De voorziening bedraagt 

eind 2018 € 0,8 miljoen en heeft op het resultaat een eenmalig 

negatief effect gehad van € 0,3 miljoen. 

Als percentage van de omzet is het debiteurensaldo gedaald  

van 13,5% in 2017 naar 12,4% in 2018. 

Liquiditeit

De operationele kasstroom over 2017 bedroeg € 2,7 miljoen.  

Na aftrek van investeringen en aflossing op de langlopende 

schuld resteert een netto kasstroom van € 1,7 miljoen.  

De liquiditeit, uitgedrukt als de verhouding tussen vlottende  

activa en de kortlopende schulden, bedraagt eind 2018  

1,1 tegenover 1,0 in 2017. Hiermee is, in combinatie met  

de kredietfaciliteit waarvan op balansdatum geen gebruik 

werd gemaakt, de organisatie uitstekend in staat om aan zijn 

verplichtingen te voldoen.

Het is de verwachting en het streven van het bestuur dat het 

eigen vermogen en de solvabiliteit de komende jaren verder 

zullen toenemen.

Toelichting cijfers

Winst en verliesrekening

De totale bedrijfsopbrengsten over 2018 zijn uitgekomen op  

€ 195 miljoen tegenover € 180 miljoen in 2017. Deze toename  

met ruim 8% is volledig door autonome groei gerealiseerd.  

Het resultaat voor belasting is € 1,4 miljoen tegenover  

€ 0,9 miljoen in 2017. De uitzendonderdelen MF Groep en  

Abiant DE hebben conform de verwachting gepresteerd  

en uitzendonderdeel Abiant NL overtrof de verwachtingen.  

Binnen de Dactum Groep was sprake van lagere projectresultaten, 

die enerzijds een gevolg zijn van in 2017 en 2016 aangenomen 

projecten en anderzijds worden veroorzaakt door interne 

organisatorische factoren. Rensel Metaal voldeed niet aan 

de verwachtingen en heeft meer tijd nodig voor een verdere 

verbetering van het rendement. Door een aanmerkelijk lager 

gebruik van de reductieregeling behaalde de Coöperatie een  

klein positief resultaat.
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Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018 (bedragen in euro’s x 1.000)

2018 2017

Netto-omzet 195.170 179.987

Kosten
Kosten van grond- en hulpstoffen 6.917 7.327

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 17.536 15.223

Lonen en salarissen 127.120 117.427

Sociale lasten 29.521 27.012

Afschrijvingen 1.431 1.532

Overige bedrijfskosten 11.119 10.440

193.644 178.961

Bedrijfsresultaat 1.526 1.026

Financiële baten en lasten -144 -125

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 1.382 901

vóór belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -325 -163

1.057 738

Resultaat deelnemingen 5 -1

Resultaat na belastingen 1.062 737

Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (bedragen in euro’s x 1.000)

2018 2017

Vaste activa
Materiële vaste activa  13.954   13.075 

Financiële vaste activa   459   324 

Som der vaste activa  14.413  13.399 

Vlottende activa
Voorraden en gereed product  1.125  1.183 

Onderhanden projecten  2.314  961 

Vorderingen  24.735  24.837 

Liquide middelen  1.921  205 

Som der vlottende activa  30.095  27.186 

 44.508   40.585 

Groepsvermogen
Overige reserves   10.504  9.767 

Onverdeeld resultaat na belasting  1.062   737 

 11.566  10.504

Voorzieningen  1.131   388 
 

Langlopende schulden  4.500  3.000 

Kortlopende schulden  27.311  26.693 
  

 44.508  40.585 
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Naam Woonplaats Sector Aftredend Herkiesbaar

Dhr. D.J. (Dirk) Binnema Eenrum  akkerbouw 31-12-2020 ja

Mevr. L. (Linda) Bolscher-Beltman Sellingen  melkveehouderij  31-12-2021 ja

Dhr. G.D. (Gerard) Braam  De Wilp pluimvee- en schapenhouderij  31-12-2021 ja

Mevr. J. (Janneke) Dijkema Spijk  akkerbouw, melkvee- en pluimveehouderij  31-12-2021 ja

Dhr. T.S. (Thomas) Dijkstra Warffum melkveehouderij  31-12-2018 ja

Dhr. H.J. Esbach (Herman) – adviseur Kluse (Duitsland) melkveehouderij  31-12-2020 nee

Dhr. R.J. (Ronald) Hilverts Onstwedde akkerbouw en melkveehouderij 31-12-2019 ja

Mevr. H.H. (Hedwig) Huijzer-Guichelaar Ten Boer melkveehouderij  31-12-2019 nee

Dhr. F.A.C. (Frank) de Jong  Appingedam  melkveehouderij  31-12-2020 ja

Mevr. A.M. (Marianne) Kremer-Perdok  Finsterwolde akkerbouw 31-12-2020 ja

Dhr. P.G. (Pieter) Meijer Kloosterburen akkerbouw 31-12-2019 ja

Dhr. W.J.J. (Wim) Peters Bedum melkveehouderij  31-12-2019 ja

Mevr. C. (Cisca) Ridder-Kuiper Oldehove melkveehouderij  31-12-2018 ja

Dhr. C.J. (Coen) van Rooijen Overschild melkveehouderij  31-12-2018 ja

Dhr. A.G. (Bertus) de Ruiter Sellingen akkerbouw 31-12-2019 nee

Dhr. A.C.M. (Anton) Vermunt Veendam melkveehouderij  31-12-2018 ja

Dhr. S.G. (Steven) van der Weerd Aduard melkveehouderij  31-12-2021 ja

Dhr. M.A. (Martin) Wiersema  Winsum  biologische melkveehouderij en winkel  31-12-2020 ja

Dhr. E.H.J. (Erik) Zuidema  Onstwedde leghennen en akkerbouw 31-12-2020 ja

Ledenraad
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