„Wij hebben
het mooiste vak
dat er bestaat“

GEZOCHT:

melkveehouders die...
• Lid willen worden van onze coöperatie
• Eersteklas melk leveren
• Bezieling hebben voor het vak
van melkveehouder
• Willen meedenken en meedoen
• Verder kijken dan de dag van morgen

DE VRAAG NAAR ZUIVELPRODUCTEN GROEIT. WERELDWIJD.
Daarom hebben wij extra melk nodig. Melk waarvan het zuivelconcern de DMK
Group een breed assortiment heerlijke en kwalitatief hoogwaardige producten
maakt zoals kaas, babyvoeding, dagverse zuivel, melkpoeders en ijs dat
wereldwijd wordt genuttigd. Wij zoeken dus melkveehouders. Melkveehouders
die eersteklas melk leveren en lid willen worden van onze coöperatie!

Van, voor en door de leden!
DOC Kaas U.A. is een oer-Hollandse zuivelcoöperatie
opgericht in 1895. Onze oorsprong ligt in Drenthe, maar
inmiddels leveren melkveehouders uit Nederland en
Duitsland hun melk aan onze coöperatie. Eersteklas
melk, vaak al generaties lang – en daar zijn we trots op!
Sinds 2016 zijn wij samen met coöperatie Deutsches
Milchkontor eG eigenaar van het Duitse zuivelconcern
DMK GmbH. Deze onderneming maakt van onze melk
een breed assortiment heerlijke zuivelproducten.

Opbouw melkprijs

Bijvoorbeeld Uniekaas, het oudste kaasmerk van

Als coöperatie streven wij naar een zo hoog mogelijke

Nederland. Maar ook (melk-)poeders, dagverse zuivel,

melkprijs voor onze leden.

babyvoeding, boter en ijs die onder merken als Alete,
Milram, Humana en Oldenburger worden afgezet.

DOC Kaas heeft 4 verschillende toeslagen
op de melkprijs:

Toch zijn wij nog steeds die kleinschalige coöperatie
met oog voor de menselijke maat, waar leden een
naam hebben en gehoord worden. En dat blijven we!

Kwantumtoeslag		max. E 1,45/100kg melk
Duurzaamheidstoeslag		max. E 0,50/100kg melk
(Deel)weidegangtoeslag		max. E 1,75/100kg melk

WIJ BIEDEN U
• Lidmaatschap van een vitale zuivel
coöperatie met een boerenbestuur
• Afnamegarantie

GMO-vrij toeslag		

E 1,00/100kg melk

De uitbetalingsverhouding tussen vet en eiwit in het
maandelijkse melkgeld is 1:1. Dat wil zeggen dat de
uitbetaalde vet- en eiwitprijs aan elkaar gelijk zijn.

• Een correcte en transparante melkprijs
met daar bovenop een kwantumtoeslag,
duurzaamheidstoeslag, (deel)weidegangtoeslag en een GMO-vrij toeslag
• Een uitbetalingsverhouding van 1:1 voor
vet en eiwit
• Een sterke onderneming – de DMK Group
– die onze melk verwaardt tot een breed
assortiment zuivelproducten
• Heldere leveringsvoorwaarden en
transparantie in de uitbetaalde melkprijs
• Uitbetaling van het maandelijkse
melkgeld in 2 delen, aan het begin en
halverwege de maand
• Inspraak, korte lijnen en een persoonlijke
benadering.

„Wij maken van
onze melk een breed
assortiment heerlijke
zuivelproducten“

“Samen sterker, met een continue verbetering van de afzet en een
beter inkomen voor onze leden. Dat is de basis van onze coöperatie.
Open, met zeggenschap voor de leden en goede inhoudelijke discussies.
Onze focus is gericht op de lange termijn – continuïteit. Ook voor de
generaties na ons. Wat ons bindt is de passie waarmee we ons werk doen –
het leveren van eersteklas melk. De bron voor zuivelproducten die wereldwijd
worden geconsumeerd. Wij hebben het mooiste vak dat er bestaat!”
Guus Mensink, bestuursvoorzitter coöperatie DOC Kaas

Onze leden
Onze leden-melkveehouders zijn via de coöperatie mede-
eigenaar van DMK GmbH. Het melkwinningsgebied van
de coöperatie is verdeeld in 8 rayons, waarvan 1 in Duitsland langs de grens met Nederland. Twee keer per jaar,
in het voorjaar en najaar, worden er rayonvergaderingen
gehouden waaraan alle leden deel kunnen nemen. We
hechten waarde aan korte lijnen en een persoonlijk contact met leden, zowel via het bestuur als de ledendienst.

Onze ledenraad
De ledenraad van DOC Kaas bestaat uit leden-melkveehouders die hun rayon vertegenwoordigen. Zij worden
gekozen door de leden in de rayons. De ledenraad stelt
onder meer de jaarcijfers van de coöperatie vast en
keurt (wijzigingen op) de statuten en het huishoudelijk
reglement goed. Daarnaast is de ledenraad een belangrijk klankbord voor het bestuur.

Ons bestuur
DOC Kaas heeft een ‘boerenbestuur’ die bestaat uit
5 leden-melkveehouders. Zij vormen de dagelijkse
leiding van de coöperatie, bepalen in samenspraak met
de ledenraad de koers en nemen (financiële) besluiten.
Bestuursleden worden op voordracht van het bestuur
benoemd door de ledenraad. De coöperatie is via het
bestuur in meerdere bestuurlijke organen van DMK GmbH
vertegenwoordigd, waaronder de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen. Het
bestuur is bij alle rayonvergaderingen met leden aanwezig.

„De jongeren van
nu zijn de leden
van de toekomst“

Onze jongerencommissie
De melkveehouderij is bij uitstek een sector waar
bedrijven overgaan van generatie op generatie.
Ook bij DOC Kaas. De jongeren van nu zijn de leden van
de toekomst en daarmee van groot belang voor de

Duurzaamheidsprogramma Milkmaster

continuïteit van de coöperatie. De jongerencommissie

Duurzaamheid zit in de genen van onze melkveehouders.

van DOC Kaas speelt een belangrijke rol in het

Verantwoord omgaan met dieren en milieu. En bouwen

betrekken van jongeren bij de coöperatie en doet daar-

aan een toekomstbestendig melkveebedrijf – voor de

mee zelf de nodige bestuurlijke ervaring en kennis op.

volgende generaties.
Om de duurzame bedrijfsvoering van onze leden inzichtelijk te maken én verder te stimuleren heeft DOC Kaas

Interesse?

sinds 2014 een duurzaamheidsprogramma dat jaarlijks

Wilt u meer weten over lidmaatschap

wordt geactualiseerd: Milkmaster.

van onze coöperatie, stuur dan een
bericht naar info@dockaas.nl.

Al onze leden nemen deel aan Milkmaster en afhankelijk
van hun inspanningen en resultaten krijgen ze hiervoor

We nemen contact met u op en kunnen

een toeslag op de melkprijs. Daarmee stimuleren wij de

in een persoonlijk gesprek nader kennis

verdere verduurzaming van de zuivelsector.

maken en uw vragen beantwoorden.

Coöperatie DOC Kaas U.A.
Buitenvaart 4001
7905 TC Hoogeveen
Postbus 11
7900 AA Hoogeveen
T +31 (0)528 280 440
info@dockaas.nl
www.dockaas.nl

