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Voorwoord

Bel angr i j ke o nt w ikke l i n g e n 2 0 0 9

reageert nu ook niet als het even wat minder gaat. Het gemiddelde volume in de handel van het Reesink aandeel is nog

Moeilijke mark te n , m a a r o o k ove rn a m e s va n

steeds zeer laag.

ac t iviteiten

Voor Koninklijke Reesink N.V. is 2009 een bewogen jaar

M e eva l l e r vo o r d e ka s

geweest, waarin de resultaten sterk onder druk stonden.

Voor de schuldpositie is 2009 bepaald geen slecht jaar

Vooral de handel in landbouwmachines en industriële

geweest; er is € 14 miljoen ontvangen van Heijmans Vast-

producten is door de moeilijke marktomstandigheden hard

goed Realisatie B.V. voor de levering van de terreinen aan

getroffen. Toch bood de recessie ook kansen en zo konden

de Havenstraat in Zutphen. Dat betekent dat onze goede

er toch nog interessante overnames van activiteiten worden

financiële positie extra is verstevigd. Daarmee wordt ook de

gedaan.

marktpositie van Reesink en zijn dochters sterker.

La s t van rec es si e

O ve rn a m e a c t ivi te i te n N S U e n St a l u te c h

Door de zware economische recessie bleek het onmogelijk

Per 18 november 2009 zijn de activiteiten van Nederlandse

het resultaat uit 2008, het beste ooit, te evenaren. Het beleid

Staal Unie V.O.F. en Stalutech B.V. overgenomen, bedrijven

van Reesink in deze crisis is vooral gericht op het managen,

die ons door een constructieve samenwerking al goed bekend

beheersen en waar nodig aanpassen van onze bedrijfspro-

waren. Deze bedrijven kwamen in moeilijkheden door

cessen. Toch zijn er in 2009 ook meevallers en biedt de markt

een zware financieringslast, de lage staalprijzen en slechte

ons nieuwe kansen.

markten.

De beurskoers heeft zich de laatste jaren nauwelijks iets

Door deze overname hebben wij onze positie in de staalsector

aangetrokken van de positieve resultaatontwikkeling en

verder versterkt.
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S c hadevergoedin g i s ve el te m a ge r

houders en relaties. De directie van Koninklijke Reesink N.V.

De rechtbank veroordeelde de gemeente Apeldoorn tot het

is de heer Ten Doeschate zeer erkentelijk voor zijn inzet.

betalen van een schadevergoeding - wegens tegenwerking bij
de verhuizing van Zutphen naar Apeldoorn - aan Reesink van

D i re c t i e ‘ m et d e vo ete n i n d e kl e i ’

€ 1,9 miljoen. Tegen het vonnis is door ons bij het Hof hoger

De nieuwe directie bestaat uit Gerrit van der Scheer als

beroep aangetekend.

(statutair) bestuursvoorzitter, Gerwin Linnenbank als (niet
statutair) financiële topman en José ten Dijk-Van Diermen

Samenwerkin g met ge m e e n te

als (niet statutair) directeur met een sterke focus op de retail

De relatie met de gemeente Apeldoorn is overigens behoor-

en logistieke activiteiten. Gedrieën wordt al jaren bij Reesink

lijk verbeterd. Wij werken intensief samen met de gemeente

gewerkt en blijft ieder voor zich ook eindverantwoordelijk

om een Centre of Agricultural Excellence (CAE) in Apeldoorn

voor een werkmaatschappij of een onderdeel daarvan; dus

te realiseren. De gronden daarvoor zijn reeds in ons bezit. De

‘met de voeten in de klei’.

bedoeling is dat op enkele hectaren wordt gebouwd. Het
overgrote deel zal verder worden gebruikt als landbouw-

Sa m e n d e s c h o u d e rs e r o n d e r

gronden en proefvelden. Hertaxatie van deze gronden leidt

De doelstelling is om samen met de medewerkers de schou-

echter tot een afwaardering van € 4,6 miljoen.

ders eronder te zetten om goede resultaten te boeken. In dit
jaarverslag komen ook de (nieuwe) directeuren van de werk-

Afsc heid CEO Ten D o e s c h a te

maatschappijen aan het woord, zij vertellen hoe het met hun

De heer B.J. ten Doeschate is liefst 24 jaar bestuurder van

bedrijven in de markt gaat.

Reesink geweest en hij vervulde zijn rol op markante wijze.
Op 9 mei 2009 nam hij afscheid van het personeel, de aandeel-

O p e n e n h el d e r

Die informatie over de werkmaatschappijen en hun markten
is belangrijk en voor u is het goed om te weten wie de hitte
van alle dag dragen. Ons doel is om met dit jaarverslag zoveel
mogelijk transparantie aan de dag te leggen in een helder taalgebruik. Die transparantie wordt graag geboden, maar begrip
wordt gevraagd voor het feit dat dit niet overal kan; onze
concurrentiepositie zou er door kunnen worden geschaad.
Kl a n te n vo o ro p

De directie dankt medewerkers, aandeelhouders, commissarissen en leveranciers van harte voor hun grote inzet en
hun betrokkenheid bij Reesink. Maar we willen vooral ook
de klanten van Reesink bedanken. De klanten staan op de
eerste plaats, aan de basis van ons bestaan, al sinds 1786. Onze
huidige én nieuwe klanten zullen dat ook in 2010 ervaren.

Namens de directie van Koninklijke Reesink N.V.,
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De ondernemingen leveren onder meer:
METALEN

ELE K TROTECHNISCHE PRODUCTEN EN

Walserijproducten: staaf-, profiel- en balkstaal,
warm- en koudgewalste en gebeitste platen, verzinkte platen, strippen, blank getrokken rondstaal en
koudgewalste profielen. Bewerkingen: stralen, verfconserveren, togen, (verstek)-zagen, brandsnijden
en boren. Non-ferro: rood koperen buizen, bladlood
en loodstroken.

VE R LICHTING

B UIZEN EN HULPSTUK KEN

Uit staal: gelaste draad-, vlam-, en constructiebuizen,
buisprofielen, gelaste precisiebuizen, CV-buizen,
malleable en getrokken fittingen en lasbochten. Uit
kunststof: buizen en hulpstukken voor gas, toe- en
afvoer van water, regenwaterafvoer, dakgoten en
hulpstukken. Uit koper: buizen en hulpstukken voor
gas en water.

Schakel- en installatiemateriaal, beveiligings- en
communicatieartikelen, sfeerverlichting, buitenverlichting en lampen.
HUISHOUDELIJ KE ARTIKELEN

Trappen, droogmolens, staalwaren, borstelwaren,
schoonmaak- en huishoudelijke artikelen, elektrische
bijverwarmingsapparaten.
GER EEDSCHAPPEN

Hand- en elektrisch gereedschap voor vakman en
Doe Het Zelver, klimmaterialen, schildersgereedschap, opbergmaterialen, schuur- en slijpartikelen.
Daarbij worden o.a. de eigen merken Maxitt® en
Profiline® gevoerd.

K AB ELD R AAGSYSTEMEN

TUINB ENODIGDHEDEN

Een compleet programma in diverse uitvoeringen
zoals thermisch verzinkt, RVS en aluminium.
Montage behoort ook tot de mogelijkheden.

Gereedschappen voor de tuin, tuinartikelen, elektrisch tuingereedschap, hand- en motormaaiers,
sproeiartikelen en kruiwagens. Hierbij wordt o.a.
het eigen merk Hendrik Jan de Tuinman® gevoerd.

AANDR IJFTECHNIEK EN PNEUMATIE K

Lagers, lagerblokken, kettingen en kettingwielen,
V-snaren en tandriemen met bijbehorende schijven,
pneumatische cilinders, ventielen en toebehoren
alsmede de voor de verwerking benodigde gereedschappen en bevestigingsmaterialen.
SANITAIR EN INSTALLATIEMATER IALEN

Fitwerk, kranen, douchegarnituren, badkamer
accessoires en onderhoudsproducten voor centrale verwarming, waarbij o.a. het eigen merk
Waterklus® wordt gevoerd, alsmede dakbedekkingmaterialen.

LAND BOUWWER K TUIGEN

Zelfrijdende oogstmachines zoals maaidorsers en
maïs-/grashakselaars en telescoopladers, tractoren,
alsmede getrokken machines voor weide- en akkerbouw. Voorts beregeningsinstallaties en bemesters
in getrokken uitvoering alsmede transportmiddelen
voor graan en silage. In dit kader worden o.a. de eigen
merken Reco® en Kaweco® gevoerd.
PER SOONLIJ KE BESCHE R MING

Veiligheidsschoeisel, veiligheidskleding, werkkleding
en persoonlijke beschermingsmiddelen (adem, lucht
en gehoor).

DR AADMATE R IAAL EN
B E VESTIGINGSMIDDELEN

PRODUCTEN VOOR BOS BOUW

Draadnagels, draad, vlechtwerk, bouten en moeren,
hout-, metaal- en spaanplaatschroeven.

EN GROEN VOOR ZIENING

IJ ZE RWA R EN

Hang- en sluitwerk, bouwbeslag, fournituren,
waarbij o.a. het eigen merk Furore® wordt gevoerd,
aluminium en kunststofprofielen.
VERVEN, LIJMEN EN KITTEN

Verf, beits, latex, sierpleisters, vulmiddelen, lijmen,
kitten, schildersbenodigdheden en technische vloeistoffen.

Gereedschappen, materialen, machines en (veiligheids-)uitrusting voor het onderhoud van bos, park
en groenvoorziening. Hierbij worden o.a. de eigen
merken Stico en Sticomfort® gevoerd. Infrarood
selectief onkruidbestrijdingsysteem onder het eigen
merk WEED-IT®, voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding op (half) verharde ondergrond, zoals
trottoirs.
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Profiel
R ee sin k o pe r eert i n co n c urr e r e n d e ma rk te n

De dochters van Koninklijke Reesink N.V. leveren producten
aan de industrie, de agrarische- en groenvoorzieningsector en
de doe-het-zelf markt.
Elk bedrijf en elk huishouden heeft artikelen nodig welke
Reesink kan leveren. Wat Reesink verkoopt kun je dan ook
overal tegen komen in Nederland. Neem de klusser die
voor zijn kluswerkzaamheden bij Fixet terecht kan, of de
landbouwer die voor het bewerken van het land hoogwaardige en moderne machines van de beste kwaliteit via onze
dealerorganisatie geleverd krijgt. Daarnaast leveren Reesinkdochters het staal om bijvoorbeeld gebouwen uit de grond te
stampen. Al met al is Reesink met talrijke producten actief in
een aantal interessante markten.
Reesink opereert in sterk concurrerende markten. Dat legt
druk op de organisatie om met zo laag mogelijke kosten zoveel
mogelijk handel te drijven. Het vereist innovatief handelen om
zo toegevoegde waarde te leveren, al beseffen we dat dit een
modewoord is. Concrete voorbeelden van die toegevoegde
waarde geven de directeuren van de werkmaatschappijen in
dit jaarverslag.
Schaken o p a anta l b o r d e n

De strategie van Reesink is om een aantal ‘benen’ onder het
bedrijf te houden. De werkmaatschappijen hebben zelf een
sterke focus op het ontwikkelen van hun eigen strategie.
Koninklijke Reesink N.V. ondersteunt hen daarin actief en zal
zoveel mogelijk ‘cross-selling’ bevorderen tussen de dochters, althans van artikelen die niet op exclusieve basis worden

toe te voegen. Reesink heeft al de vertegenwoordiging van

gedistribueerd.

twee grote principalen met een goede positie in deze sector.
Uitbreiding van deze activiteiten in Nederland kan een

Auton ome g roe i o f toc h ac q u i s iti e s ?

‘conflict of interest’ opleveren en zal dus, indien gewenst,

Natuurlijk streeft Reesink naar autonome groei maar als een

internationaal moeten gebeuren.

overnamemogelijkheid zich voordoet die in het verlengde
ligt van de bestaande activiteiten, dan zal dat zeker niet uit

Reesink kijkt daarom ook naar ‘aanpalende’ markten, zoals

de weg gegaan worden. Wel moet het over te nemen bedrijf

de grondverzetmarkt. Veel klanten in de landbouw, zoals de

passen bij onze onderneming en meerwaarde bieden voor de

loonbedrijven, hebben er vaak een grondverzettak bij. Die tak

aandeelhouders, anders heeft het geen zin.

is bij de loonbedrijven de laatste jaren sterk gegroeid. Gezien
de goede positie van Reesink bij de loonbedrijven zou een

L andbou w, bos e n park:

A-merk vertegenwoordiging in de grondverzetsector een

Flinke mark tpos iti e

logische aanvulling zijn. Want in een vechtmarkt terecht

In de agrarische sector heeft onze onderneming een belangrijk

komen willen we niet. Mochten er in de groenvoorziening-

deel van de markt voor de levering van landbouwmachines

sector zich kansen voordoen om een goede productlijn binnen

in handen. In Nederland is niet veel ruimte om activiteiten

te halen, zullen deze zeker niet genegeerd worden.
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I ndu str ie:

tiel en er is veel specialistische kennis voor nodig. Als Reesink

Scha algroot te va n b e l a n g i n sta a l

deze markt wil betreden is een acquisitie de meest logische

Schaalgrootte is in toenemende mate van belang in de staal-

weg.

markt. Met de overname van de activiteiten van de Nederlandse Staal Unie V.O.F. is een mooie positie in de staalsector

Afzetk a na a l per so o n l i j ke

opgebouwd. Deze activiteiten, die nu ondergebracht zijn in

b e sc h e r m i n g s m i d d e l e n bi e dt k a n s e n

Nederlandse Staal Unie B.V. (NSU), zijn qua omvang verge-

Safety Centre International B.V. (SCI), die met name gespecia-

lijkbaar met Reesink Staal B.V. De geografische ligging ten

liseerd is in de verkoop van werkschoenen, wil haar assortiment

opzichte van onze klanten is belangrijk, aangezien de trans-

verder verdiepen en uitbreiden in de richting van werkkleding

portkosten een substantieel onderdeel zijn van de uiteinde-

en andere persoonlijke beschermingsmiddelen die vaak door

lijke staalprijs. Door de vestigingen van de Nederlandse Staal

dezelfde resellers worden verkocht. Het assortiment van SCI

Unie B.V. in zuidwest Nederland en Reesink Staal B.V. in

biedt goede cross-sell mogelijkheden met alle overige activi-

het oosten van het land, heeft Reesink reeds een redelijke

teiten.

geografische spreiding, maar er is belangstelling voor een
vestiging in het zuiden van het land of het noorden van België.

D o e- h et-ze l fbr a n c h e : Vo lu m e n o d i g

De regie in de doe-het-zelf markt is in handen van een paar
Door schaalvergroting die Reesink heeft gerealiseerd met de

grote spelers. Het realiseren van volumestijging op basis van

overname van de activiteiten van NSU en zijn uitgebreide

autonome groei door Reesink Retail B.V. lijkt niet haalbaar.

pakket van speciale bewerkingen wordt Reesink nog meer

Samenwerkingsverbanden zijn dan ook nodig om zijn positie

als strategische partner gezien. De bezettingsgraad van de

te verbeteren en tegenwicht te bieden aan de grote spelers.

machines wordt door deze overname van de activiteiten
verder geoptimaliseerd.

De franchisenemers van de Fixet formule zijn vooral

Diversificatie van het assortiment met bijvoorbeeld non-ferro

familiebedrijven die ondersteund willen worden door een

metalen kan een optie zijn, maar deze markt is wel zeer vola-

sterke franchisegever. Reesink is dan ook erg gespitst om
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met aanbieders in dit segment te zoeken naar vormen van

utopie te denken dat dit in een jaar met een recessie gereali-

samenwerking. Daarbij is niets uitgesloten, want het doel is

seerd kan worden.

continuïteit voor klanten en medewerkers. Het distributie

Reesink wil vasthouden aan een eigen vermogen van tenminste

centrum biedt een goede mogelijkheid om het ‘one stop shop’

40% van het balanstotaal. Dat percentage ligt nu aanzienlijk

model voor de ondernemers te realiseren en speelt een grote

hoger, hetgeen als positief mag worden beoordeeld in een

rol bij de opzet van een samenwerkingsverband met andere

tijd dat banken vooral letten op goede solvabiliteit bij het

partijen.

verstrekken van krediet. Het surplus zal gebruikt worden voor
het realiseren van autonome groei en acquisities.

De consumenten worden steeds gevoeliger voor digitale en
virtuele winkelomgevingen. Reesink speelt hierop in met

O n ro e r e n d g o e d

handig.nl en de Fixet onlineshop. Ondanks een moeizaam

Een deel van het eigen vermogen van de onderneming zit in

verlopen aanloopperiode heeft handig.nl als kraamkramer

gebouwen en terreinen. Reesink zegt ‘ja’ tegen onroerend

gefungeerd voor onze overige onlineshops.

goed als dat de bedrijvigheid ten goede komt. Als dat niet zo
is, neemt Reesink daar op den duur afscheid van. Dat geldt

Financiële doelste l l i n g e n :
R entab iliteit en e i g e n ve r m og e n

Reesink streeft naar een rendement op het genormaliseerde
eigen vermogen van 15%. Onder ‘genormaliseerd’ wordt
verstaan een eigen vermogen, waarbij 40% van het balans
totaal geldt als grondslag. De handelsondernemingen zijn er
in het jaar 2009 niet in geslaagd om dit doel te realiseren.
Het streven naar een rendement van 15% op het eigen
vermogen blijft onverminderd van kracht. Maar het is een

bijvoorbeeld voor het pand in Rotterdam.
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Kerncijfers Koninklijke Reesink N.V.
Dutch

Dutch

GAAP

GAAP

2009 1)

2008

163.336

198.911

2 1.196

25.183

13,0%

12,7%

Bedrijfsresultaat

7.688

10.464

In % van de netto-omzet

4,7%

5,3%

Resultaat na belastingen

1.991

7.377

(in duizenden euro’s)
Netto-omzet
Bruto-omzetresultaat
In % van de netto-omzet

In % van de netto-omzet

1,2%

3,7%

In % van het gemiddelde eigen vermogen 2)

2,5%

8,9%

Cash-flow (resultaat na belastingen plus afschrijvingen)

3.743

8.879

-

2.634

47

47

Ingehouden nettowinst (na voorstel winstbestemming)
4,5 % Dividend cum. pref. aandelen A
Dividend gewone aandelen

2.684

4.696

138,0%

64,1%

336

357

Groepsvermogen

7 3.522

83.070

Eigen vermogen

7 3.522

83.068

Gemiddeld aantal gewone aandelen van € 4,- nominaal

670.948

670.948

Totaal vermogen

124.976

158.697

26.644

14.804

1,68

1,25

Resultaat na belastingen

2,90

10,93

Dividend

4,00

7,00

Cash-flow

5,51

13,16

110,03

125,59

72,60

68,00

- hoogste

74,50

109,75

- laagste

55,00

56,17

Pay-out percentage
Gemiddeld aantal werknemers

Werkkapitaal (inclusief effecten, liquide middelen en
schulden aan kredietinstellingen)
Current ratio
Per gewoon aandeel van € 4,- nominaal (in euro’s)

Eigen vermogen 2)
Beurskoers: - ultimo

1)	Na stelselwijziging per 1-1-2009. Boekjaar 2008 is aangepast.
2)	Berekend over het eigen vermogen, vermeerderd met de (op grond van wettelijke bepalingen niet in de balans begrepen) verkrijgingsprijs van de ingekochte
(certificaten van) eigen aandelen. Het eigen vermogen per gewoon aandeel komt voor 2008 door deze vermeerdering op € 2,00 hoger uit (2008: € 3,33).
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OMZET /BED R IJFSR ESULTAAT PER MEDEWER KE R

BED R IJFSR ESULTAAT

(index 2004 = 100)

(in miljoenen euro’s)

360

12

320
10
280
240

8

200
6
160
120

4

80
2
40
0

‘05

‘06

‘07

Omzet per medewerker

‘08

0

‘09

Bedrijfsresultaat
per medewerker

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

Bedrijfsresultaat

BELASTINGEN /R ESULTAAT NA B ELASTINGEN

DIVIDEND /R ESULTAAT NA BELASTINGEN

(in miljoenen euro’s)

PER GEWOON AANDEEL Va n € 4 , - (in euro’s)

9

12

8
10
7
6

8

5
6
4
3

4

2
2
1
0

‘05

‘06

‘07

Resultaat na belastingen

‘08

‘09

Belastingen

0

‘05

‘06

‘07

Resultaat na belastingen

‘08
Dividend

‘09
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Verslag van de directie
D e te r ing na a r d e n er i n g

Wij gingen het jaar 2009 in met een vrij goed gevulde orderportefeuille bij een aantal van onze dochters, vooral door een
hausse in de agrarische sector. Maar al in het eerste kwartaal
werd duidelijk dat de afzet in enkele van onze markten sterker
onder druk kwam te staan dan voorzien, vooral de agrarische en
industriële sector. In de loop van het jaar bleek dat de recessie
nog veel harder om zich heen sloeg dan in eerste instantie
verwacht werd.
In de begroting voor 2009 hadden we al ingezet op kostenreductie, maar we hebben die besparingen nóg verder door
moeten voeren. Dit pakte slecht uit voor een aantal medewerkers die het bedrijf helaas hebben moeten verlaten. Ook
is gebruik gemaakt van het instrument deeltijd-ww, dat voor
betrokken werknemers natuurlijk negatieve consequenties
had.
De grootste uitdaging was: niet alleen bezig zijn met de
kosten, maar de kansen benutten die zich ook in een slechte
tijd voordoen. We hebben de commerciële functies zoveel
mogelijk overeind gehouden om onze slagkracht in de markt
in tact te houden of zelfs nog te vergroten. Het gaat er om
alleen te snijden in het vet van de organisatie, niet in de
spieren. Veel vet viel er trouwens niet te snijden, omdat onze

teiten. Maandelijks worden de behaalde resultaten, in verge-

organisatie al lean en mean was.

lijk tot het budget, gerapporteerd en geanalyseerd en ieder
kwartaal wordt, indien nodig, de prognose voor het hele jaar

R isico b eheer s i n g

bijgesteld. Minimaal eenmaal per maand is er formeel directie-

In het verslagjaar zijn wij gestart met herziening van het interne

overleg tussen Koninklijke Reesink N.V. en de directeur van de

risicobeheersing- en controlesysteem. Het bestaande systeem

werkmaatschappij waarin uitvoerig de resultaten, prognoses

van beheersmaatregelen is c.q. wordt nader geformaliseerd

en risico’s worden besproken. Ondanks dat we dagelijks bezig

en geherstructureerd. Belangrijk is dat per werkmaatschappij

zijn met de beheersing van de risico’s, bestaat er geen abso-

duidelijkheid bestaat over de doelstellingen en de te behalen

lute zekerheid dat onjuistheden van materieel belang, fouten,

resultaten, tijdig betrouwbare informatie wordt verkregen

fraude, verliezen of onrechtmatige handelingen voorkomen

over de gang van zaken, het werkkapitaal goed wordt beheerd

kunnen worden. De directie is al met al wel van mening,

en voldoende informatie wordt verkregen ter beoordeling

dat op zichzelf beschouwd het interne risicobeheersing- en

van de efficiency van de bedrijfsprocessen. Ondersteunend

controlesysteem van Reesink als groep adequaat en effectief

aan een adequate risicobeheersing achten wij, waar mogelijk,

is. Het verhogen van de effectiviteit van het beheersings-

concentratie van de activiteiten op het gebied van F&A, ICT

systeem zal ook in 2010 zijn vervolg krijgen. Een belangrijke

en P&O binnen Interlogica B.V. wenselijk. Dit ontneemt de

wijziging die zal worden doorgevoerd is dat het analyseren

directie van de werkmaatschappij niet de eerste verantwoor-

en evalueren van de strategische, financiële verslaggeving- en

delijkheid voor de werking van het interne risicobeheersing-

operationele risico’s per dochtermaatschappij gericht op de

en controlesysteem in hun eigen onderneming. Belangrijke

ondernemingsdoelstellingen zal worden gestructureerd door

componenten zijn de budgettering- en rapportageprocessen.

gebruikmaking van het Internal Control Framework van het

Iedere werkmaatschappij rapporteert (minimaal) wekelijks de

‘Committee of sponsoring Organisations of the Treadway

belangrijkste performance indicatoren van de handelsactivi-

Commission’ (COSO). De externe accountant beoordeelt
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jaarlijks, voor zover relevant voor de jaarrekeningcontrole, de

gement overeengekomen dat, gerelateerd aan een oplevering

juiste werking van het interne risicobeheersing- en contro-

aan Heijmans Vastgoed B.V. in 2009, de ratio ultimo 2009 zou

lesysteem en rapporteert zijn bevindingen hieromtrent aan

worden verlaagd. Zowel de verkregen tijdelijke uitbreiding

de directie en de raad van commissarissen van Koninklijke

van de faciliteit als het uitstel van de verlaging van de ratio met

Reesink N.V. De rapportage over 2009 meldt bevindingen,

één jaar zijn achteraf beschouwd niet noodzakelijk geweest.

die niet zozeer op ernstige tekortkomingen duiden als wel

In samenspraak met de raad van commissarissen is besloten

aanbevelingen ter verbetering inhouden. De aanbevelingen

het risico van excessieve rentestijgingen vooralsnog niet af te

zullen ter harte genomen worden.

dekken.

Ondernemen is per definitie het aangaan van risico’s. Enkele

De valutarisico’s zijn relatief gering. Het beleid is dit risico op

van deze risico’s worden hierna (kort) weergegeven.

elk afzonderlijk bestelmoment in te dekken.

Voor het plegen van investeringen, dagelijks beheer van

De werkmaatschappijen leveren aan meer dan 1.000 klanten

werkkapitaal en obligo’s (letter of credit) beschikt Koninklijke

in drie verschillende sectoren. Kamps de Wild B.V. heeft

Reesink N.V. naast de positieve cashflow over kredietfacili-

door de afzet van grote investeringsgoederen haar krediet

teiten bij Fortis Bank Nederland en Rabobank. Het betreffen

risico gedekt middels een kredietverzekering. Afgelopen

financieringsfaciliteiten op korte termijn. In het boekjaar is

jaar hebben wij ook weer ondervonden dat in tijden van

door de dreiging van het niet (tijdig) afnemen van het onroe-

een recessie het hebben van een kredietverzekering niet per

rend goed aan de Havenstraat te Zutphen door Heijmans

definitie tot voordeel leidt voor het plegen van handel en tot

Vastgoed B.V. voorzichtigheidshalve overleg geweest met de

een adequate risicobeheersing bijdraagt. Zeker als naar ons

bank over tijdelijke uitbreiding van de faciliteit en verlaging

oordeel ten onrechte de dekking voor een sector ineens wordt

van de ratio. Met de bank is bij het aangaan van het arran-

ingetrokken. Inmiddels zijn de dekkingen weer hersteld.
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Voor de andere werkmaatschappijen is het risico niet gedekt

zwaar negatief beïnvloed door zowel de forse daling van de

door een kredietverzekering. Het voeren van een stringent

staalprijzen alsook een belangrijk lagere afzet in tonnage.

debiteurenbeleid en het intensieve contact dat wij met onze

Ook de handel in persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a.

klanten, met name in de dealerorganisaties en de franchise-

veiligheidsschoenen) moest een stap terug doen. Het ‘groene’

formule, onderhouden zijn belangrijk voor het beperken van

segment (Landbouw, Bos en Park) had door de lage melk-

het kredietrisico.

prijzen te kampen met een lage investeringsbereidheid bij
vooral de melkveehouders en realiseerde een belangrijk lagere

DE GANG VAN Z AKEN IN FINANCIËLE ZIN wordt

omzet. De omzet naar de detailhandel daalde wederom gering.

hier besproken met als leidraad de jaarrekening die volgens
Dutch GAAP is opgemaakt, waarbij voor de waardering van

Het geconsolideerde bruto-omzetresultaat als percentage van

de onroerende zaken het Besluit actuele waarde is toegepast.

de omzet steeg met 0,3%-punt naar 13,0%. De op de omzet
gerealiseerde brutomarge in procenten bleef per saldo gelijk.

Na enkele jaren van forse omzetgroei heeft de economische

De omzet in het industriële segment werd gerealiseerd tegen

crisis ook ons getroffen en daalde de omzet over 2009 met

licht hogere marges terwijl de marges op de omzet naar de

18% naar ruim € 163 miljoen. De per 18 november 2009 over-

detailhandel gering en in het ‘groene’ segment licht daalden.

genomen activiteiten ondergebracht in de Nederlandse Staal

De directies en het management hadden de opdracht uiterst

Unie B.V. en Stalutech Benelux B.V. droegen marginaal bij

kritisch de kosten te analyseren en aan te passen aan de snel

aan de omzet (€ 0,9 miljoen).

veranderde omstandigheden als gevolg van de economische

De omzet in het industriële segment, die in 2008 nog duide-

crisis. De kosten die toegerekend worden aan de kostprijs van

lijk was gegroeid, was in 2009 aanzienlijk lager. De omzet-

de omzet daalden met bijna 20%. De kosten van distributie

ontwikkeling van de binnen dit segment gevoerde handel

waren over de gehele groep lager door minder vervoerde

in en bewerkingen aan walserijproducten van staal werd

eenheden en lagere dieselprijzen. Het werken met een gewij-
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OMZET VE R DELING

(in miljoenen euro’s)

48

50

62

43
72

87

2009

2008

Naar detailhandel
Industrie
Landbouw, Bos en Park

zigd afleverschema voor de klanten van Reesink Retail B.V.,

de personele bezetting van het beheersingsapparaat (afdeling

de personele reductie en het strakker managen op prestatie-

automatisering, afdeling financiën en administratie) en een

indicatoren hebben in het logistieke proces van Interlogica

extra waardevermindering van € 0,1 miljoen van een soft-

B.V. tot de broodnodige kostenbesparingen geleid. De kosten

warepakket zorgden er voor dat de algemene beheerkosten

gerelateerd aan de handel in en bewerking van de walserijpro-

niet daalden. Helaas waren we ook in 2009 genoodzaakt

ducten daalden belangrijk door het afbouwen naar een twee-

ons te voorzien van (juridische) adviseurs, vooral voor de

ploegendienst van de in 2007 gestarte drieploegendienst. Het

processen met de gemeente Apeldoorn en McCormick.

toevoegen van de nieuwe activiteiten Nederlandse Staal Unie

De invloed van de bijzondere posten op het bedrijfsresultaat

B.V. en Stalutech Benelux B.V. aan de Reesink groep had geen

2009 bedroeg € 1,8 miljoen positief tegenover € 0,7 miljoen

invloed van betekenis op de kosten behorende bij de kostprijs

positief voor het boekjaar 2008. De rechter heeft in het

van de omzet. Het bruto-omzetresultaat in geldwaarde nam

kader van de schadeclaim tegen de gemeente Apeldoorn

per saldo met 15,8% af; van € 25,2 miljoen naar € 21,2 miljoen.

vonnis gewezen en de gemeente veroordeeld tot een schadevergoeding die voor 2009 nog € 1,9 miljoen opleverde.

Het totaal van de verkoop- en algemene beheerkosten

Wij zijn tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Aan een

daalde fractioneel (1%). Het beleid was gericht op het in

groep gepensioneerden van voor 1990 heeft begin 2010 een

stand houden van het verkoopapparaat en zo voldoende

éénmalige uitkering plaatsgevonden. Deze groep gepensio-

commerciële slagkracht te behouden om optimaal te kunnen

neerden heeft een niet geïndexeerde pensioenuitkering. Hier

profiteren van een eventueel herstel van de markten. ‘Snijden

was € 155.000.- mee gemoeid. In het jaarverslag 2008 werd

in het vet maar niet in de spieren’ was een veel gebruikt credo.

het bedrijfsresultaat positief beïnvloed door € 0,4 miljoen

Door het toevoegen van de activiteiten van Nederlandse Staal

die Hyundai Industries Europe N.V. ons betaalde voor de

Unie B.V. en Stalutech Benelux B.V. aan de onze stegen de

afkoop van het tussen ons bestaande distributiecontract en

algemene beheerkosten gering. Ook het op peil brengen van

€ 0,6 miljoen schadevergoeding die de gemeente Apeldoorn
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betaalde. Tegenover deze baten stond een reservering van

uitrusting bedroegen € 2,0 miljoen en in vervoermiddelen

€ 0,3 miljoen ten behoeve van de algemene aandeelhouders-

€ 0,3 miljoen. Hiervan is respectievelijk € 0,5 miljoen en

vergadering van 9 mei 2009 met aansluitend een bijeenkomst

€ 0,2 miljoen toe te rekenen aan het toevoegen van de activi-

in het kader van het vertrek van onze voormalige bestuurder

teiten van Nederlandse Staal Unie B.V. en Stalutech Benelux

en onze voormalige president-commissaris.

B.V. De desinvesteringen tegen boekwaarde bedroegen door

Het bedrijfsresultaat kwam al met al 26,5% lager uit dan

de oplevering van het onroerend goed Havenstraat te Zutphen

in 2008, exclusief de bijzondere posten zoals hiervoor

€ 14,1 miljoen (2008: € 0,2 miljoen).

beschreven bedraagt de daling 39,3%.

De afschrijvingen beliepen een bedrag van € 1,7 miljoen
(2008: € 1,6 miljoen). In de afschrijvingslast voor 2009 is

Het saldo van financiële baten en lasten verbeterde met

begrepen een bijzondere waardevermindering van bedrijfs-

€ 1,2 miljoen. Vanaf oktober 2008 is de rente op de bancaire

uitrusting ten bedrage van € 0,1 miljoen (2008: € 0,1 miljoen).

kredieten zeer fors gedaald en voor heel 2009 op een historisch

Het totale voorraadniveau steeg in het verslagjaar met € 0,6

zeer laag niveau gebleven. Verder is in het verslagjaar op de

miljoen nadat in vorig verslagjaar de stijging € 4,4 miljoen

afrekening van aangiften vennootschapsbelasting van diverse

bedroeg. Ultimo het boekjaar bedroeg de voorraad bij de

jaren € 0,2 miljoen rente van de Belastingdienst ontvangen.

nieuwe activiteiten Nederlandse Staal Unie B.V. en Stalutech

De beleggingsresultaten leidden tot een verslechtering van het

Benelux B.V. € 2,5 miljoen. Door een forse daling van de staal-

resultaat met € 5,0 miljoen terwijl in 2008 nog een bate van

prijzen en minder tonnage op voorraad, bedroeg de daling

€ 0,7 miljoen werd gerealiseerd, zie toelichting 20 van de

van de voorraad bij Reesink Staal B.V. € 2,9 miljoen. Safety

jaarrekening. Belangrijkste posten zijn de afwaardering met

Centre International B.V. startte in het verslagjaar met nieuwe

€ 4,6 miljoen op onze gronden gelegen in het buurtschap

productgroepen zoals werkhandschoenen en defibrillatoren.

De Kar te Apeldoorn en de kosten voor sanering van de

Mede hierdoor steeg de voorraad met € 0,2 miljoen. De voor-

terreinen aan de Havenstraat te Zutphen die de geschatte

raad van www.tic.biz bleef in waarde gelijk zodat per saldo

kosten per 31 december 2008 met € 0,4 miljoen overstegen.

de daling van de voorraad in het industriële segment € 0,2

Er is besloten de gronden op De Kar af te waarderen daar het

miljoen bedroeg. Onze ‘groene’ bedrijvigheid heeft te kampen

bestemmingsplan verhindert dat op de 17 hectaren agrarische

met te hoge voorraden. Ultimo 2009 was deze ook nog eens

gronden industrieel gebouwd mag gaan worden. Wel zijn wij

met € 1,0 miljoen gestegen. De handelsvoorraad steeg bij

met de gemeente Apeldoorn in overleg over deze gronden

Kamps de Wild B.V. (€ 1,0 miljoen) en bij Packo Agri N.V.

voor het vestigen van een Centre of Agriculture Excellence

(€ 0,2 miljoen), terwijl de voorraden bij Reesink Technische

voor Kamps de Wild B.V. op maximaal drie hectaren die een

Handel B.V. (€ 0,1 miljoen) en Stierman B.V. (€ 0,1 miljoen)

vorm van agrarische bestemming blijven behouden, veer-

afnamen. Door de “booming” markt in de zomer van 2008

tien hectaren blijven dan over voor de teelt van landbouw

werden bij enkele van onze principalen hogere voorkoopor-

gewassen, proefvelden en demonstraties.

ders voor het seizoen 2009 geplaatst. Zelfs na de maximaal
mogelijke bijstelling van de voorkooporders naar aanleiding

Het resultaat (verkochte) deelnemingen ad € 0,2 miljoen

van de kredietcrisis bleken de bij onze principalen bestelde

betreft de opbrengst uit verkoop van ons belang van 25% in

aantallen in relatie met de afzet over 2009 te hoog geweest

de maatschap HeReVa te Cuijk aan de medefirmant. Bij een

te zijn. De toenemende zorg over de kredietwaardigheid

hogere belastingdruk (in percentage) door vooral een niet

van enkele afnemers en/of het ontbreken van (voldoende)

fiscaal compensabel verlies bij één van de werkmaatschappijen

dekking door de kredietverzekeraar noopte ons diverse keren

resteerde uiteindelijk een 73% lagere winst na belastingen.

levering van machines uit te stellen, achterwege te laten of

In het boekjaar is € 2,0 miljoen geïnvesteerd in de aankoop

in een enkel geval zelfs te retourneren. Daarnaast is ook het

van het gebouw ten behoeve van Nederlandse Staal Unie B.V.

assortiment van de principalen verruimd dat bij Reesink Tech-

terwijl de € 0,4 miljoen investeringen in vastgoed de kosten

nische Handel B.V. en Packo Agri N.V. invloed had op het

voor sloop en sanering van de gebouwen en gronden aan

voorraadniveau. Het voorraadniveau bij Reesink Retail B.V.

de Havenstraat te Zutphen betroffen. Met deze ‘investering’

daalde met € 0,2 miljoen. Door vooral de voorraadproblema-

werd de verkoopwaarde en daarmee ook de maximale boek-

tiek bij het ‘groene’ segment steeg de gemiddelde omlooptijd

waarde van € 14,0 miljoen bereikt. In totaal betaalden we in

van de voorraden over 2009 met 20 dagen naar 116 dagen.

het boekjaar € 0,8 miljoen kosten voor sloop en sanering.
De overige € 0,4 miljoen die we betaalden is verantwoord

De totale afname van het debiteurensaldo bedroeg € 5,6

in de beleggingsresultaten. De investeringen in de bedrijfs-

miljoen. Het debiteurensaldo van Nederlandse Staal Unie B.V.
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en Stalutech Benelux B.V. per 31 december 2009 bedroeg € 1,1

over 2009 per gewoon aandeel een dividend uit te keren van

miljoen. Bij alle handelsdochters nam het debiteurensaldo

€ 4,-.

af. Reesink Staal B.V. toonde met € 3,0 miljoen de grootste
daling. Kamps de Wild B.V. heeft als enige een kredietverze-

Naast de toevoeging van de winst aan het eigen vermogen daalt

kering. Ook in 2009 waren er problemen met de dekkingen

het eigen vermogen ondermeer met € 6,6 miljoen als gevolg

die door kredietverzekeraar Atradius werden gegeven. We

van rechtstreekse mutaties. De herwaardering van de bedrijfs-

hebben ondervonden dat ineens de limieten voor alle klanten

gebouwen en terreinen die aan de eigen bedrijfsuitoefening

werden ingetrokken of gehalveerd. Het zal u dan ook niet

dienstbaar zijn leidde tot een vermindering van de herwaarde-

verbazen dat de toegevoegde waarde van een kredietverze-

ringsreserve met € 6,2 miljoen. De vervangingswaarde van het

kering regelmatig onderwerp van discussie was.

onroerend goed te Apeldoorn (Ecofactorij), Zutphen (Staal-

De gemiddelde omlooptijd van de handelsdebiteuren steeg

bijgesteld. Enerzijds worden de afwaarderingen veroorzaakt

met 4 dagen naar 47 dagen.

door lagere grondprijzen anderzijds door een herijking van de

centrum) en ’s-Hertogenbosch zijn € 8,3 miljoen naar beneden

herbouwwaarden en functionele- en technische veroudering.
Het werkkapitaal steeg in 2009 met € 13,0 miljoen (2008: € 0,8

Naast de taxateur die we al diverse jaren ons onroerend goed

miljoen) naar € 27,8 miljoen. De levering van het onroerend

lieten taxeren is een taxatie door een tweede taxateur uitge-

goed aan de Havenstraat te Zutphen heeft vanzelfsprekend een

voerd. Op het vermogen wordt ook in mindering gebracht

positieve invloed gehad.

de goodwill die wij in het kader van de overname van Packo
Agri N.V. nabetalen en bij de overname van de activiteiten van

De winst per gewoon aandeel bedroeg € 2,90 (2008: € 10,93)
per gewoon aandeel van € 4,- nominaal. Aan de algemene
vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld om

Nederlandse Staal Unie en Stalutech betaalden.
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Het groene segment

K AMPS DE WILD B.V.
R EESINK TECHNISCHE HANDEL B.V.
StiE R MAN B.V.
PACKO AG R I N.V.
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raden door de inzakkende markt wel veel
te hoog geworden.
Onze toegevoegde waarde naar leveranciers is ook dat we financiële- en
marktgegevens bundelen, dat kunnen ze
gebruiken, daar kunnen ze hun voordeel
mee doen. We doen marketing en verkoop, afgestemd op de lokale behoefte,
we organiseren de logistiek en de distributie van onderdelen.’
J o n g g ebru ik t s l a at g o ed a an

Kamps de Wild B.V. krijgt ruimte voor
nieuwe activiteiten. ‘Een nieuwe activiteit

Ook de landbouw heeft het niet makkelijk.
Hoe gaat Kamps de Wild B.V. daar mee om?
Directeur Erwin Ros aan het woord.
‘Steeds meer klanten zijn ontvankelijk voor
ons verhaal.’

is de verkoop van jong gebruikte machines,
zes maanden oud, één jaar oud of demo
machines. Tot voor kort kregen we hier
niet de kans voor. Maar het werkt, het gaat
goed.’ Het zijn vaak machines van Claas en
Amazone. ‘Hun modellenpolitiek lijkt veel
op die van de Duitse autobouwers’, zegt
Ros. ‘Dat betekent een langere levenscyclus dan de machines van andere merken.
Voordelen: het imago is goed, de kwaliteit
is goed en de technologie laat het toe. Het

K amps d e Wild B.V. bedient in Neder-

Erw i n Ros ,

nadeel: door de lange gebruiksduur is het

land dezelfde agrarische ondernemingen

kamps de wild B . V . , D I RE C TE U R

voor ons lastig jaar in jaar uit een hoog

als één van onze andere groendochters,

‘Een groot deel van de omzet van Kamps

marktaandeel te scoren in een markt die

maar doet dat met machines van andere

de Wild B.V. wordt bepaald door de

voor het belangrijkste product, de zelfrij-

fabrikanten. Belangrijke vertegenwoordi-

verkoop van zelfrijders, zoals tractoren

dende hakselaar voor maïs en gras, jaarlijks

gingen zijn: Claas, Amazone en McHale.

en oogstmachines’, legt Erwin Ros uit.

slechts 60-80 machines is. Kamps de Wild

Kamps de Wild B.V. voert ook de eigen

‘Maar we leveren ook machines voor

B.V. heeft de ambitie 50% van die markt te

merken Kaweco (transportmiddelen voor

grondbewerking en groenvoederwin-

pakken en dat lukt vaak. Wij kennen alle

gewassen en mest en machines voor mest-

ning. Daar concurreren we met de andere

klanten voor zelfrijders, we hebben bij hen

aanwending) en Weed-it (milieubewust

‘groen’ dochter van Reesink. Door een

aan de keukentafel gezeten en nemen ze

bestrijden van onkruid) voor zowel Neder-

‘Chinese muur’ tussen onze bedrijven is

mee naar de fabriek.’

land maar ook diverse landen in Europa.

het voor onze principalen en dealers geen

Het grote verschil met de zusterbedrijven

probleem dat we onder dezelfde moeder

I n s l e c hte ti j d e n na ar

binnen de Reesink-groep is dat Kamps de

vallen. Leveranciers ervaren dat wij op de

vaste wa ar d e n

Wild B.V. ook tractoren en zelfrijdende

markt zelfstandig opereren en dat vinden

Wat is het potentiële klantenbestand

oogstmachines levert.

ze prima. Door die ‘Chinese muur’ zijn

voor de producten? Ros: ‘Dat zijn de

we weliswaar elkaars concurrenten, maar

70.000 boeren in Nederland die vooral

gelukkig wel met een moeder die op

landbouwactiviteiten plegen en de 1.800

basis van een goed plan in de agrarische

loonbedrijven, die in de landbouw actief

sector wil investeren. Het behoren tot

zijn. Daarnaast bedienen we met Kaweco

een financieel sterke groep geeft ons een

exportmarkten als bijvoorbeeld Duitsland.

goede positie bij onze principalen. Onze

Een groot deel van ons klantenbestand

rol als voorraadhouder maakt dat wij snel

wordt gevormd door loonbedrijven. Dat

kunnen leveren in het seizoen, maar kent

zijn tegenwoordig echte ondernemers en

ook een keerzijde. In 2009 zijn de voor-

ze hebben investeringsplannen. Ze bere-
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kenen, veel meer dan vroeger, de totale
kosten per machineuur. Dan komen de
machines van Claas en Amazone er goed
uit, als je kijkt naar onderhoud, afschrijving/restwaarde en brandstofverbruik.
Voor Kaweco geldt dit ook, als je ziet wat
Kaweco producten na 10-15 jaar nog opleveren. Als het economisch tegen zit gaan
ondernemers toch naar de vaste waarden
toe, naar A-merken, zoals wij die voeren.
Dan is de vraag: kun je ze overtuigen? Dat
betekent dat wij mensen anders benaderen. Natuurlijk is de techniek belangrijk,
maar ook de informatie hoe deze techniek
optimaal te gebruiken en de begeleiding.

L ast va n r e c e s s i e

contact met de klanten om hun wensen

Wij leggen uit waarom onze machines per

‘Natuurlijk heeft ook Kamps de Wild B.V.

te vertalen richting onze principalen. In

uur goedkoper zijn. We zeggen: bekijk het

last van de recessie’, zo geeft Ros toe. ‘De

2010 kan de markt nog aarzelend zijn,

nou eens over een periode van vijf jaar.

markt voor tractoren daalde in 2009 met

maar voor de middellange termijn ben ik

Steeds meer klanten zijn ontvankelijk

bijna 35%, de orderintake nam zelfs met

optimistisch: de wereldbevolking groeit,

voor dit verhaal. Ondernemen is immers

45% af. Maar we hebben het beter gedaan

Chinezen gaan meer vlees eten en de

vooruitzien!’

dan de markt.’ Wat brengt de toekomst?

mensen in India straks ook. Voor vlees is

Ros: ‘Er komen aan de ene kant minder

veel graan, maïs en dergelijke nodig, dat

B r il van d e ond e r n e m er

boeren en loonwerkers, dus minder klan-

zorgt voor extra vraag. Daarnaast is ook de

Ros bekijkt het op zijn beurt door de bril

ten en aan de andere kant minder leveran-

markt voor bio-energie volop in beweging.

van de ondernemer: ‘Ik vind het nog steeds

ciers door fusies of overnames. Daar moet

Delen van de wereld, zoals Zuid-Europa,

prachtig om een dag op een trekker te zit-

je op inspelen als importeur. Probeer je te

verdrogen. In Nederland echter worden de

ten. Ik ben een liefhebber van techniek,

onderscheiden van de concurrentie. Dat

klimatologische omstandigheden voor het

maar begrijp donders goed dat de onder-

doen we: een toenemend aantal mensen

produceren van voedsel steeds beter. Dat

nemer er zijn geld mee moet verdienen.

van Kamps de Wild B.V. is dagelijks in

speelt ons in de kaart’.

Daarom vind ik dat je als leverancier vanuit
het oogpunt van de klant moet kijken:
what’s in for me, waarom zou ik als boer
of als loonwerker deze machine kopen?
Naast het comfort, het bedieningsgemak
en de veiligheid wijzen wij dan op de
kosten per uur, hectare of ton.’

‘Bij elke klant aan
de keukentafel’

L andb ou w, Bos e n Pa rk

klantengroepen is dat de akkerbouwers meer gewend zijn aan

Het ‘groene’ segment had te maken met sterk ‘haperende’

prijsschommelingen van hun producten.

markten; de klanten, met name de melkveehouders, werden
geconfronteerd met veel lagere melkprijzen. Was de melkprijs

De markt voor tractoren zakte met meer dan 35% in en de markt

in 2008 nog op zijn piek 40 cent per liter, in 2009 was dit

van machines voor de melkveehouderij zelfs met 45%. Onze

slechts 18-20 cent. Veel boeren produceerden onder de kost-

twee grootste principalen, die mondiaal actief zijn, meldden

prijs, hetgeen uiteraard een negatieve invloed op hun liquidi-

forse dalingen in hun orderportefeuille tot circa 50%. Onze

teitspositie had en daarmee op hun investeringsbereidheid. De

principalen zijn echter bedrijven met vet op de botten, die niet

akkerbouw deed het relatief gezien beter, maar had te maken

bij de eerste de beste tegenwind omvallen. Ons marktaandeel in

met fors lagere prijzen voor granen en voor de boer belang-

landbouwmachines is hoog en bleef stabiel in 2009, in tractoren

rijke producten als aardappelen en uien. Een verschil in beide

is het marktaandeel zelfs belangrijk gestegen.
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Ar ja n M u l d e r
Reesink Technische Handel B.V.
en Stierman B . V . , directeur a. i.

Vooral Reesink Technische Handel B.V.
had het zwaar in 2009. Mulder legt uit:
‘Van onze omzet komt tweederde uit
de veehouderij, met name de melkveehouderij. Van 2008 op 2009 kelderde de
melkprijs van 40 cent per liter naar rond
de 18 cent per liter. Die prijs ligt onder de
kostprijs. Dan is het logisch dat veehouders minder nieuwe machines kopen. Er
is de laatste jaren juist veel geïnvesteerd

Voor Reesink Technische Handel B.V. en
Stierman B.V. was 2009 een moeilijk jaar.
Maar voor 2010 én daarna is directeur Arjan
Mulder gematigd optimistisch. ‘We zitten
kort op de markt en hebben de voelhorens uit
staan’.

in nieuwe machines die een technische
levensduur van 8 tot 10 jaar hebben. Daarnaast is er sprake geweest van een enorme
schaalvergroting in de melkveehouderij en
hebben veehouders veel geïnvesteerd in
melkquota en nieuwe stallen.’
Ke nter i n g

RTH had als gevolg van de schaalvergroting tot 2009 mooie jaren. Maar aan het
eind van 2008 kwam de kentering. Mul-

‘Moeilijk 2009,
gematigd optimisme
voor 2010’

der: ‘Toen begon de terugloop in omzet
behoorlijke vormen aan te nemen. En dat
zette zich in het hele jaar 2009 door. Begin
2010 neemt de vraag weer wat toe. De
stemming is iets beter, ook al omdat de
melkprijs rond de 30 cent ligt, een goed
niveau voor de klanten die het mogelijk
maakt om in machines te investeren. Toch
wachten boeren soms nog, in de hoop of

R EESINK TECHNISCHE HANDEL B.V.

Sti e r ma n B . V . voert een assortiment

verwachting de machines voor een lagere

(RTH) levert machines voor agrarische

machines, gereedschappen en onder

prijs te kunnen kopen. De meeste fabri-

toepassingen,

grondbewerking,

delen voor bosbouw en parkonderhoud

kanten hebben de productie verlaagd en

zaaien, maaien, oogsten en voeren. Klan-

én de daarbij gebruikte hulpmiddelen

produceren geen machines meer zonder

ten zijn: veehouders, akkerbouwers, de

zoals beschermende kleding, onder het

dat er orders zijn. Dit kan leveringspro-

tuinbouwers en loonwerkers. Het merk

eigen merk Sticomfort. Klanten van ons

blemen geven.’

Kuhn staat daarbij al meer dan 50 jaar

dealernetwerk zijn overheden, met name

centraal. Maar RTH voert ook andere ver-

gemeentes, maar ook private bedrijven,

Grote vo o rr a d e n

tegenwoordigingen zoals: Rauch, Einböck,

zoals hoveniers.

Hoe ga je daar mee om? Mulder vervolgt:

zoals

Knoche, Hauer en Bergmann. RTH impor-

‘Voor ons is het lastig: welke modellen

teert en verhandelt de machines via een

koop je in en welke hoeveelheden? Loon-

dealernetwerk en levert niet direct aan de

werkers, die grotere duurdere machines

eindgebruikers. Tractoren heeft RTH niet

hebben, maken een veel langere plan-

in het assortiment.

ning dan boeren. Het blijft hoe dan ook
vaak moeilijk in te schatten. De omslag
in 2008 was zó groot. Voor die tijd hadden leveranciers juist moeite om de
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vraag bij te benen en moest er wel eens
‘nee’ verkocht worden. Maar toen zakte
de melkprijs drastisch in. Ondanks dat
we zo maximaal mogelijk de voorkopen
bij onze principaal hebben geannuleerd
kampt RTH nog steeds met een te hoge
voorraad. We streven er naar dat we de
voorraad dit seizoen afbouwen naar het
gewenste niveau.’
O ptimistisch

Voor de melkveehouders én RTH is de
melkprijs natuurlijk cruciaal. Mulder: ‘De
prijsschommelingen zullen de komende
jaren groter zijn dan tot nog toe. Maar ik

U itbr e i d i n g

loonwerkers. Die afnemersgroep wordt

ben over de toekomst van de melkvee-

Mulder heeft nóg een reden om optimis-

voor RTH steeds belangrijker. Hoe breder

houderij in Nederland positief vanwege

tisch te zijn: ‘Voor RTH ben ik ook positief

pakket machines we aan onze dealers

de groei van de wereldbevolking. Er ligt

vanwege de flinke uitbreiding van het

kunnen leveren, hoe sterker de binding

een groot potentieel, zoals export van

machineprogramma. Zo heeft Kuhn eind

wordt tussen importeur en dealer. Dan

melkpoeder naar China.

2008 de fabriek van Kverneland in Geldrop

kunnen we nóg meer toegevoegde

De groei van de wereldbevolking leidt

overgenomen, de balenpersen en wikke-

waarde leveren, in de vorm van kennis en

er ook toe dat de vraag naar aardappelen

laars uit deze fabriek passen perfect in ons

ondersteuning, training en begeleiding en

en met name uien is toegenomen, met

programma. Hiermee worden we een nóg

onderdelenvoorziening.’

als gevolg flinke prijsstijgingen van uien.

belangrijker speler op de loonwerkers-

Ja, voor de akkerbouw zie ik eveneens

markt. Ik ben ook behoorlijk optimistisch

toekomstperspectief, ook voor de lange

over de ontwikkeling van de orderpor-

termijn. De Nederlandse landbouw pro-

tefeuille van het nieuwe programma van

duceert hoogwaardig voedsel, schoon,

Kuhn Geldrop. Daarnaast hebben we het

veilig en op een verantwoorde manier. De

pakket verbreed met het importeurschap

Nederlandse landbouwsector staat tech-

van de Duitse leverancier Bergmann. Zij

nologisch op een hoog niveau en loopt

maken onder andere meststrooiers en

voorop met nieuwe ontwikkelingen.’

opraapwagens, veelal machines voor de

K ansen b enut te n

In 2009 heeft Reesink Technische Handel B.V., dat reeds 75%

Onze leveranciers hebben de laatste jaren gezocht naar nieuwe

van de aandelen Stierman B.V. in bezit had, de andere aandeel-

productgroepen. Dat biedt ons de kans een betere positie op te

houder uitgekocht. Onze voormalige medeaandeelhouder, die

bouwen. Samen met onze dealers zullen wij deze kansen zeker

ook het dagelijkse management voerde, wilde zich concentreren

gaan benutten.

op zijn eigen dealeractiviteiten. Stierman B.V. voert een assortiment van machines, gereedschappen en onderdelen voor bos-,

Ondanks de druk op de markt zijn Reesink Technische Handel

tuin- en parkonderhoud en gaat een deel van de machines van

B.V., Kamps de Wild B.V. en Packo Agri N.V. er toch in geslaagd

onze leverancier Kuhn op de markt zetten. De start van Stierman

een positief bedrijfsresultaat te halen. Het moge duidelijk zijn

B.V. in 2009 was moeilijk, maar na de zomer heeft de omzet

dat onze positie in de agrarische sector zodanig is dat we als één

zich met het nieuwe management positief ontwikkeld en heeft

van de eersten zullen profiteren van een opleving.

Stierman B.V. de omzet ten opzichte van 2008 verhoogd.
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I n ga n g e n

‘Je zoekt wegen om je afzetmogelijkheden te vergroten’, verklaart Mulder. ‘Die
mogelijkheden moet je benutten. Je wordt
dan ook voor leveranciers een belangrijker
speler, daardoor krijg je ook bij de inkoop
een sterkere positie. Stierman B.V. heeft
veel ingangen bij gemeenten en bedrijven
die werk voor gemeenten uitvoeren. De
groensector leent zich goed voor crossselling. Toch vind ik het nu nog te vroeg
om al iets over cross-selling te zeggen. Het
moet nog vorm gaan krijgen en vergt ook
tijd en opleiding. Maar Stierman B.V. gaat
D e aler net we rk

volle 100% door. De vraaguitval was zeer

hoe dan ook groeien.

Voor wat betreft ons dealernetwerk

beperkt en dat beeld verwachten we

Je moet je als bedrijf gewoon door

streven we er naar ons hele programma

eigenlijk voor 2010 ook wel’, zegt directeur

lopend aanpassen aan de veranderende

onder exclusiviteit bij één dealer onder

Arjan Mulder. Wel zijn er dit seizoen nau-

omstandigheden. Dat doen wij al meer

te brengen. Wij willen de dealers exclu-

welijks prijsstijgingen van hout geweest,

dan vijfenzeventig jaar. En vooral nuchter

siviteit en een voldoende groot gebied

in tegenstelling tot 2007 en 2008, toen de

blijven, dan komen we deze periode ook

aanbieden maar dan moet de dealer ook

prijzen vooral door duurdere energie fors

wel door.’

een duidelijke keuze maken voor onze

omhoog gingen. Mulder: ‘In deze relatief

merken. We hebben bij de invoering van

kleinere markt moeten we concurrerend

het balenpersen programma gekozen voor

blijven, anders komt de afzet onder druk.

een beperkt aantal dealers. Dan kunnen

Voor Stierman B.V. is verbreding van het

deze ook investeringen doen die nodig

pakket machines en samenwerking met

zijn om een marktaandeel te realiseren dat

RTH straks het belangrijkste.’

hoort bij het merk Kuhn. Wij als importeur
ondersteunen de dealer, onder andere op

Ac q u is iti e

het gebied van aftersales, in de verkoop

Mulder vindt dat Stierman B.V., één van

en op marketing gebied. Daarnaast is er

de kleinere dochters van Reesink, harder

een belangrijke taak voor ons weggelegd

moet groeien dan nu het geval is. ‘Een

bij de productontwikkeling; onze product-

acquisitie, die geen overlap heeft met de

specialisten en rayonvertegenwoordigers

huidige activiteiten zou passen om die

kennen de Nederlandse markt en geven

groei te versnellen.’ Ook kijkt Mulder voor

de wensen uit de markt door aan onze

Stierman naar de machines van Kuhn, die

leveranciers.’

RTH voert. Hij kijkt dan niet alleen naar
de zand- en zoutstrooiers, die het begin

Stier man

2010 natuurlijk heel goed gedaan hebben.

De vraag naar houtklovers, versnipperaars,

‘Kuhn heeft een heel breed programma

hakselaars, veiligheidskleding en onder-

machines voor het onderhoud van ber-

delen voor motorzagen, bosmaaiers en

men, zoals een pakket klepelmaaiers. Dat

gazonmaaiers voor met name gemeenten

programma past ook goed bij Stierman en

en hoveniers liep in 2009 bijna voor de

haar klanten.’
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PAC KO AG R I N . V . is een in België

gevestigd voormalig familiebedrijf dat
sinds begin 2006 deel uit maakt van de
Reesink groep. Packo levert net als ‘zusje’
Reesink Technische Handel B.V. vooral
het assortiment van de Franse fabrikant
Kuhn. Met Reesink Technische Handel
B.V. samen is Packo zelfs de grootste
handelspartner van Kuhn. Daarnaast voert
Packo vertegenwoordigingen zoals Bogballe (kunstmeststofstrooiers), Berthoud
(spuitmachines) en MX (frontladers).
Er is ook een afdeling Packo Greentech,
sinds 10 jaar actief, dat machines levert
voor onderhoud van groene zones en
bos. Belangrijkste merken hier zijn Posch
(houtklief- en zaagmachines) en Kuhn
(bermenmaaiers). Packo Agri N.V. is
gevestigd in het Vlaamse Zedelgem,
met een tweede vestiging in het Waalse
Ciney. Packo verkoopt niet direct aan de

Reesink-dochter Packo Agri N.V. verkocht
in 2009 minder landbouwmachines dan in
het mooie jaar 2008. Maar 2010 is heel goed
gestart, directeur Jan Packo is optimistisch.
‘Ik denk dat 2010 beter wordt dan 2009.’

klant. Jan Packo: ‘We zijn heel veel bij de
eindklant, maar verkopen via de dealers.
We hebben 80-100 dealers waar we mee

ja n packo

winst was lager dan in 2008, maar gezien

samenwerken.’Packo bestaat ‘ongeveer’

packo agri n . V . , directeur

de omstandigheden zijn we zijn tevreden.’

een eeuw. Jan Packo, lachend: ‘Niemand

Daar Packo Agri N.V. in België is geves-

weet precies wanneer we gestart zijn.’

tigd, is het Vlaamse taalgebruik in dit

M e n s e l i j k k a pita a l

interview overgenomen.

Het bedrijf kreeg in 2008 al waarschu-

‘Hoe het bevalt onder Reesink? Ja, we

wingssignalen. ‘In de 2e helft van 2008

sluiten in 2010 het 5e boekjaar met Reesink

voelden we al dat het slechter zou wor-

af. Ik moet eerlijk bekennen dat het goed

den. De energieprijzen stegen flink en de

bevalt. Binnen bepaalde grenzen kunnen

prijzen van melk en tarwe gingen omlaag.

we operationeel doen wat we willen. We

Maar we hebben geen mensen hoeven

genieten een zekere vrijheid, ze kijken niet

ontslaan. Dat is het allerlaatste waar ik in

constant over onze schouders mee. De

snoei, in mensen. Het menselijk kapitaal

grote lijnen worden uitgezet. Wekelijks

is het belangrijkste in een onderneming.’

‘Ik zie in 2010
alleen
maar
stijgende
cijfers’ Jan Packo

rapporteren wij onze ‘key performance
indicatoren’. Reesink bemoeit zich niet

Toch konden maatregelen niet uit blijven.

met kleine zaken. Maar dan moeten we

‘Wel hebben we er in 2009 veel overuren

natuurlijk wel presteren, dat is duidelijk.’

uit gehaald. Daar hebben we een heel strak
beleid op gezet, anders ben je niet goed

En heeft het bedrijf de laatste jaren

bezig. In 2008 hadden we juist heel veel

gepresteerd? Jan Packo: ‘De laatste 4 jaar

overuren gemaakt. En we hebben tamelijk

hebben we mooie resultaten gehaald, zelfs

serieus in de kosten voor marketing en

in het crisisjaar 2009. Maar ten opzichte

reclame gesneden. De transportkosten zijn

van 2008 is de omzet van Packo in België

ook gedaald, maar dat is logisch natuurlijk

met zo’n 25% gedaald. Dan moet u wel

als je minder zaken doet.’

bedenken dat 2008 een superjaar was,

Is er al iets van herstel te zien? Jan Packo

exceptioneel goed. We hebben in 2009

leidt eerst zijn antwoord in: ‘We hebben

de kosten goed onder controle gehad. De

net een grote beurs voor de landbouw
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spiraal terecht. Dan gaat de concurrent ook
korting geven. Je krijgt dat terug als een
boemerang.’
D e to e g e vo e g d e wa ar d e:
mensen

Jan Packo realiseert zich terdege dat toegevoegde waarde leveren absoluut noodzakelijk is. ‘Als je dat niet doet kopen ze via
het internet hun machines. Onze toegevoegde waarde zit vooral in de mensen. Al
onze mensen hebben iets met landbouw;
het zijn boerenzoons of -dochters of in
elk geval mensen met interesse of zelfs
gehad in Brussel, Agribex, het ‘landbouw-

de boeren af, maar de boeren die groter

bezetenheid voor de landbouw en of de

salon’, zoals de Belgen zeggen. Vooraf

willen worden moeten vooruit. Iedereen

techniek.’

keek iedereen met gemengde gevoelens

was verleden jaar in shock na de slechte

Jan Packo over z’n betrokkenheid bij het

naar die beurs: wat gaat dat geven? De

verkopen. Maar nu is er weer een sfeer

bedrijf en over hoe hij mensen selecteert:

crisis heeft het zwaarst toegeslagen in

van: jongens, we gaan er weer tegen aan.’

‘Ik ben zelf m’n hele leven lang bij de boe-

Wallonië, daar zijn flinke klappen geval-

ren geweest. Ik zoek ’t liefst mensen die

len. Vooral de melkprijzen waren er sterk

Mo o i ja ar ?

uit de branche of uit het milieu komen,

gedaald. Nu zijn de melkprijzen wel weer

Wordt 2010 dan een mooi jaar? ‘Of ik nu

die passen bij de cultuur van het bedrijf.

gestegen en zien we de eerste tekenen van

positief ben voor heel 2010? We zijn in

De betrokkenheid van onze mensen bij

voorzichtig herstel bij onze melkboeren.’

elk geval goed gestart. We wachten het

de landbouw is een groot deel van onze

seizoen af voor de hooibouwmachines

toegevoegde waarde. Wij hebben goede

Januar i 2010

van Kuhn. Dat zal aantonen of het herstel

directe contacten met onze klanten, zowel

Begon heel goed

doorzet. Vorig seizoen was niet zo goed

boeren als loonondernemers. En meneer

‘Welnu, we hebben een zeer goede maand

en de voorraadinkopen zijn nu een risico.

Packo bestaat bij ons niet, ik ben Jan.’

januari gehad, vooral in Vlaanderen,

Maar als ik een beetje in een glazen bol

minder in Wallonië, maar dat komt nog

kijk denk ik dat het komende seizoen in

Ve rko per s pitb u l ls

wel. Grote melkveehouders bijvoorbeeld

elk geval meer brengt dan 2009.’

Jan Packo stelt hoge eisen aan de ver-

beseffen dat ze moeten investeren, moe-

kopers: ‘Dat moeten pitbulls zijn, niet

ten moderniseren. Ook in de akkerbouw

Het optimisme van Jan Packo is begrijpelijk

afleggen, niet van tafel weg lopen zonder

hebben we in januari goed verkocht zoals

na één van de beste januarimaanden ooit.

een getekend contract. Maar ze moeten

bijvoorbeeld ploegen en grondbewer-

‘Die goede maand helpt om de voorra-

ook correct en eerlijk zijn. Ze moeten een

kingsmachines. Ik zie momenteel alleen

den terug te dringen. De voorraden zijn

degelijke kennis hebben van onze produc-

maar stijgende cijfers.’

nog altijd hoger dan normaal, maar het

ten én die van de concurrentie. Ze moeten,

begint te stabiliseren, het is nu wel een

zonder het product van de concurrent af

Hoe komt het dat het nu veel beter gaat?

beheersbare voorraad, zeker en vast. Kor-

te breken, toch het eigen product op de

‘De Agribex is ook een duidelijke stimulans

ting geven om de voorraden sneller weg te

eerste plaats zien te krijgen. Dat kan als je

geweest, de hogere verkoop heeft daar

werken doet Packo niet. ‘We geven niet of

kwaliteit verkoopt. En je verkoopt klanten

deels mee te maken. De melkprijs is hoger,

nauwelijks korting op de normale prijzen.

geen dingen die ze niet nodig hebben. We

dat is ook positief. Elk jaar valt 3-4% van

Als je dat doet kom je in een negatieve

willen een langdurige, blijvende relatie
met klanten. Misschien verkoop je ze
iets acht jaar later, maar misschien ook al

‘Ik ben m’n hele leven bij de
boeren geweest’ Jan Pac ko

één jaar later. “Als je zaaibed goed werd
voorbereid ga je een rijke oogst hebben.’
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Het industriële segment

R EESINK STAAL B.V.
Ned er l andse sta al unie b.v .
stalutech benelux b.v.
SAFET Y CENTR E INTER NATIONAL B.V.
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bedrijven die het alleen van doorleveren
moeten hebben.’
K a n s e n d o or d e r e c e s s i e

Reesink Staal B.V. heeft nu ook een
raveelrobot, die in staat is tal van extra
werkzaamheden voor de klant uit te
voeren. De aankoop van de robot bewijst
volgens Van der Scheer dat een recessie
ook kansen biedt. ‘We hadden een raveelrobot al een tijdje op ons wensenlijstje
staan. Deze volautomatische machine kan
ravelingen in stalen balken aanbrengen,

De omzet van Reesink Staal B.V.
stond in 2009 onder druk. ‘Maar
toch hebben we door de keuze voor
staalbewerkingen én door stringente
kostenbesparingen een bevredigend
resultaat behaald’, zegt directeur Gerrit
van der Scheer.

waardoor deze tijdrovende bewerkingen
niet meer met de hand uitgevoerd hoeven
te worden. Wij vonden de machine echter
te duur, totdat we er tegenaan liepen bij
een staalleverancier die de recessie niet
had overleefd. Deze nieuwe machine
hebben we op een veiling kunnen kopen
voor ongeveer 30% van de nieuwwaarde.
Dat is natuurlijk prima voor Reesink Staal
B.V., maar het bewijst eens te meer dat
bij een faillissement veel waarde wordt
vernietigd.’

R EESIN K

STAAL

B.V.

handelt in

G err it va n d e r Sc h e e r

D u urz a a m h e i d sta a l k a nsr i j k

gewalst staal en voert een breed assor-

Reesink Staal B . V . , directeur

Van der Scheer ziet ook grote kansen voor

timent balken, buizen, staven, profielen

‘Reesink Staal B.V. heeft er voor gekozen

staal als het gaat om duurzaamheid. ‘De

en platen (ook in laserpress-kwaliteit), in

om voorwaarts te integreren in de pro-

recyclebaarheid (á 51%) van staal biedt

een grote variëteit aan maten. Onze rol

ductieketen om de integrale kostprijs voor

veel meer mogelijkheden dan bijvoor-

als assortimentssamensteller, ontbulken,

de klant te verlagen’, legt Van der Scheer

beeld bij beton. De staalbranche is dan

voorraadhouden en distribueren wordt

uit. ‘Klanten waren in het begin bang dat

ook druk doende dit voordeel te vertalen

op specificatie van de afnemer aangevuld

wij dingen gingen doen die ze zelf deden.

in normeringen, waarmee je voldoet aan

met bewerkingen van staal. Het gaat dan

Maar wij hebben die klanten ervan weten

vereisten op het gebied van duurzaam-

om togen, zagen (al of niet in verstek),

te overtuigen dat niet alleen de kostprijs

heid, recyclebaarheid en CO2 uitstoot. Dat

boren, snijden, stralen en coaten. Reesink

van het onbewerkte staal van belang is,

gebeurt via de Nederlandse Staalfederatie.

Staal B.V. zet in toenemende mate in op

maar vooral de kosten per bewerkt pro-

Een voorbeeld: er worden nu concepten

bewerkingen van staal, zodat aan de klant

duct. Uiteindelijk is de klant goedkoper uit.

uitgewerkt voor energieneutrale hallen.

extra toegevoegde waarde geboden kan

Reesink Staal B.V. behoedt de klant voor

Op dit soort ontwikkelingen zullen we in

worden.

grote investeringen: door een deel van de

de toekomst inspelen.’

bewerking uit te besteden is de organisatie van de klant flexibeler. Reesink Staal

R e s u lta at toc h b e vr e d i gend

B.V. heeft fors geïnvesteerd in machines

Reesink Staal B.V. mag dan minder gevoe-

voor de bewerking van staal. Door onze

lig zijn geworden voor de conjunctuur en

strategie kan Reesink Staal B.V. voor een

de beweeglijkheid van de staalprijzen,

deel ontsnappen aan de negatieve volatiele

door de recessie liep de omzet van het

prijsontwikkeling van staal. ‘Zo’n 80% van

bedrijf toch fors terug. Van der Scheer:

wat er aan staal bij ons uitgaat is bewerkt.

‘De omzet van de activiteiten in onbewerkt

Daardoor zijn we minder kwetsbaar dan

staal stond zelfs zwaar onder druk. Door
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meer in te zetten op bewerkingen en
kostenbesparingen hebben we gezien de
omstandigheden toch nog een bevredigend resultaat gehaald. We hebben nu wel
veel minder mensen in dienst, maar daar
zijn we nu zuinig op, want het zijn goed
getrainde medewerkers die de machines
bedienen.’
R ee sin k a an d e ve i l i g e k a nt

In 2009 had Reesink Staal B.V. ook last van
bijzondere omstandigheden. Gerrit van
der Scheer: ‘De producenten van gewalst
staal hadden moeite hun productie aan te
passen aan de dalende vraag, hetgeen in

Reesink Staal B.V. heeft nooit meegedaan

eerste instantie leidde tot overcapaciteit.

aan het houden van speculatieve voor-

Maar daarna sloegen ze door. Toen de

raden. Bij bestellingen houden we altijd

voorraden in de keten opdroogden kon-

rekening met de afzet, niet zozeer met de

den ze niet voldoende produceren. Dat

prijsstelling. Reesink is altijd aan de veilige

betekende dat je ondanks de vraag in de

kant blijven zitten. In 2009 hadden we

markt soms toch geen staal kon leveren.

beduidend minder voorraden dan in 2008.’

I ndu str ie

Onze staalactiviteiten, die worden gevoerd door Reesink Staal

De overname van de activiteiten van Stalutech biedt ons kansen

B.V., Nederlandse Staal Unie B.V. en Stalutech Benelux B.V.

in nieuwe markten. Met Stalutech Benelux B.V., leverancier van

werden behoorlijk geraakt door de economische recessie, vooral

kabeldraag- en kabelgootsystemen voor datakabels, hebben we

omdat ze sterk op de bouwsector georiënteerd zijn. Als gevolg

een troef in handen die nog verder uitgebouwd wordt. Het is

van de wereldwijde stagnatie in de vraag naar staal daalde de

een bedrijf dat dus niet alleen handelsactiviteiten voert, maar

staalprijs fors. In 2008 piekten we nog met een staalprijs van

ook complete turn key projecten aanneemt op dit gebied.

€ 1.120,- per ton, in 2009 was het laagste niveau € 590,- per ton.
Ons bedrijfsconcept heeft ervoor gezorgd dat we ook in 2009

Safety Centre International B.V. (SCI) is in de markt sterk gepo-

een positief bedrijfsresultaat hebben behaald. Als we het alleen

sitioneerd met de vertegenwoordiging van Bata Industrials B.V.

hadden moeten hebben van de handel in onbewerkt materiaal

Het uitgebreide assortiment aan veiligheidsschoenen van Bata

waren we zeker in de rode cijfers terecht gekomen. Door toevoe-

wordt geleverd via een groot distributienetwerk van resellers.

ging van de activiteiten van Nederlandse Staal Unie zal onze

Dit netwerk gebruikt SCI ook om andere assortimenten aan te

positie in de staalmarkt verder verstevigd worden. We zetten

bieden, zoals werkkleding en handschoenen. Daarmee levert

ons bedrijfsconcept zeker voort in de bedrijven. Het grotere

deze dochter een compleet pakket van persoonlijke bescher-

gecombineerde inkoopvolume leidt tot een betere onderhan-

mingsmiddelen.

delingspositie over de prijzen bij de staalfabrieken. Een punt
van zorg voor onze staalbedrijven blijven de staalprijzen én de

Maar, het wordt een beetje eentonig, ook SCI heeft last gehad

volatiliteit van deze prijzen. De opkomende markten vormen de

van de recessie. Dat is logisch als veel afnemers in zwaar weer

belangrijkste drijver voor de staalprijzen, met andere woorden:

verkeren. Dat leidt vaak tot minder personeel met name in de

als de economie in China aantrekt kan dat tot gevolg hebben

industriële sector. Ondanks deze moeilijke omstandigheden

dat de prijzen fors stijgen, terwijl in Nederland de afzetmarkten

was SCI toch in staat om een redelijk goed bedrijfsresultaat te

nog steeds onder druk staan. Om gedeeltelijk te ontkomen aan

behalen. In de laatste twee maanden van het jaar zagen we een

de hevige prijsconcurrentie is behoud dan wel versterking van

lichte opleving van de vraag.

de marktpositie nodig.
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Th e o Br as
N ederlandse Staal unie B.V.
Stalutech B enelux B . V . ,
directeur

Eerst even iets over het recente verleden.
Theo Bras: ‘In 2008 had je een ‘boom’ in
de grondstoffenprijzen. Maar in oktober
2008 sloeg van de ene op de andere dag
de stemming om. Direct liep de afzet in
tonnage met 30% terug. En in maart/april
2009 was er een dramatische prijsval van
50%. In combinatie met de terugval in
tonnage was de crisis in alle hevigheid

Ook 2010 wordt zwaar voor de Nederlandse
Staal Unie B.V. (NSU). ‘Autonome groei
is onder de huidige marktomstandigheden
nog niet mogelijk. Maar als de economie
aantrekt kunnen we optimaal gebruik maken
van de synergievoordelen met Reesink Staal
B.V. Dan breken er betere tijden aan, daar
ben ik van overtuigd,’ zegt directeur Theo
Bras van NSU en Stalutech Benelux B.V.

duidelijk. Ik denk dat het de zwaarste
crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is
geweest, met name voor de bouw.’
Wat betekende dit voor NSU/Stalutech?
Bras: ‘In de woningbouw zitten we nauwelijks. Maar in de staalcontructie voor
gebouwen wel. De investeringen van
de overheid in gebouwen gaan gewoon
door, maar in de private sector was er
een enorme vraaguitval. Dan kom je in
een neerwaartse spiraal.

We hadden

door de zware financiële last vanwege
een management buy out niet voldoende
reserves. Het faillissement is op 12 november 2009 uitgesproken. Maar NSU en Stalutech hebben een snelle doorstart onder
de paraplu van Reesink kunnen maken.
Ik ben heel blij dat Reesink de bedrijven

‘Onder de Reesink-paraplu
profiteren van betere markt’

gered heeft’.

N e d e r l a n d s e Sta a l U n i e B . V .

Sta lute c h B e n e lux B . V . biedt een

markt sterk vergroot. Klanten van zowel

(NSU ) Sinds het begin van de jaren 60

compleet programma kabeldraagsystemen

de NSU als Reesink Staal B.V. kunnen

van de vorige eeuw is de Nederlandse Staal

in diverse uitvoeringen zoals thermisch

optimaal gebruik maken van de bewer-

Unie actief als groothandel in walserijpro-

verzinkt, RVS en aluminium. Stalutech

kingen en aanvullende assortimenten die

ducten. Daarnaast biedt de onderneming

Benelux B.V. kan daarnaast ook de cal-

de bedrijven leveren. De omzet van NSU

ook bewerkingen aan als stralen, zagen,

culatie, de logistiek en zelfs de complete

en Stalutech samen bereikte in 2008 een

togen en snijden. NSU heeft een vaste,

montage van projecten verzorgen.

piek van zo’n 40 miljoen euro. Maar in

brede klantenkring in marktsegmenten als

2009 leden de ondernemingen sterk onder

staalconstructie, hallen- en bruggenbouw,

In november 2009 heeft Reesink de activi-

de economische crisis, de forse daling van

scheepswerven en machine- en appara-

teiten van NSU en Stalutech overgenomen

de staalprijzen en financieringsproblemen.

tenbouw.

en zijn positie op de Nederlandse staal-

Dit leidde tot het faillissement.
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Gezond e financ i ë l e pos iti e

Hoe is de marktsituatie nu? Theo Bras: ‘De
terugval in afzet tonnage is er nog steeds,
maar in 2010 wordt een lichte stijging verwacht. De prijzen zijn nog steeds te laag.
In elk geval neemt de vraag op de wereldmarkt vanuit China toe. China bepaalt de
marktprijs. De kracht van Reesink is dat
er een gezond eigen vermogen is welke
de exploitatie van de onderneming ten
goede komt. We kunnen nu inkopen tegen
betere prijzen en hebben bij fabrieken een
sterkere onderhandelingspositie.’
‘NSU en Reesink Staal B.V. vullen elkaar
goed aan’, zegt Bras. ‘Wij hebben afzet

In de eerste maanden van 2010 proberen

D e R e e s i n k- par a plu h elpt

in België en in het zuiden van het land,

we minimaal break-even te draaien. We

Dat de zaken zo goed doorlopen heeft vol-

Reesink is met name sterk in het oosten

moeten volume halen om te overleven.

gens Bras ook te maken met de ‘Reesink-

en noorden van Nederland. Heel prettig is

Ik ben ervan overtuigd dat Reesink een

paraplu. ‘Een groot voordeel naar grotere

ook dat wij als zelfstandige merknaam in

mooie deal heeft gesloten. In 2008 was het

installateurs is dat ze ervan uit kunnen

de markt blijven. Zowel qua productrange

volume van NSU ongeveer even hoog als

gaan dat wij als onderdeel van Reesink

(deels) als qua klantenbestand zijn we

dat van Reesink Staal, samen hebben we

over middelen beschikken om een project

complementair.’

een serieus marktaandeel in Nederland.’

goed af te ronden.’

Uitbr eiding is m og e l i j k

Sta lute c h : vr a ag lo o pt

Bras vervolgt: ‘Een voordeel voor Reesink

g e wo o n d o or

is ook dat we hier in Stampersgat over zes

‘Stalutech heeft in 2009 goede resultaten

hectare terrein beschikken. Hier zijn volop

gehaald’, meldt Bras. ‘Voor de kabelsys-

uitbreidingsmogelijkheden, bovendien zit-

temen die we leveren voor datakabels en

ten we dicht bij Antwerpen, Rotterdam

infrastructuur op scholen en in ziekenhui-

en het Volkerak. Aanvoer over water is

zen loopt de vraag gewoon door. Dat geldt

dus geen probleem. Logistiek gezien zitten

ook voor de producten van de marktleider

we hier heel goed. In potentie is hier veel

in België, Vergokan, die wij exclusief in

mogelijk.’

Nederland vertegenwoordigen. Ook de
handel in de kabelbeschermbuis van het

Zoals gezegd wordt ook 2010 voor de NSU

merk Wilden uit Duitsland loopt goed.’

een moeilijk jaar. ‘De omzet is nog steeds
laag, ook het winterweer van de eerste

Stalutech Benelux B.V. biedt de recessie

maanden heeft een negatieve invloed.

het hoofd door een totaaloplossing te

Hopelijk komt het herstel in de tweede

leveren en niet alleen met handelsactivi-

helft van het jaar of in de eerste helft

teiten. Directeur Theo Bras: ‘Zo hebben

van 2011. In elk geval heeft Reesink de

we bijvoorbeeld alle kabeldraagsystemen

activa van Nederlandse Staal Unie V.O.F./

voor de HSL geleverd. We bieden niet

Stalutech B.V. voor een lage prijs kunnen

alleen goot en ladder aan, maar een

kopen. Het kostenpatroon is aangepast aan

totale oplossing. Voor elk gebouw, voor

de omstandigheden. Er waren 35 mede-

elke industriële organisatie hebben wij een

werkers in dienst, nu 26.

oplossing inclusief montage.’
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J e rry Li e m , Safet y Centre
I nternational B . V . , directeur

Liem trapt direct af: ‘Het te voeren assortiment van Safety Centre International B.V.
noem ik: persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheid. Dat is heel breed en

Safety Centre International B.V. (SCI) heeft
klanten die het in 2009 zwaar hadden, vooral
in de bouw en industrie. Een interview
met directeur Jerry Liem. ‘De crisis biedt
ook kansen. Voor 2010 hopen we op een
stabilisatie van de markt, maar als de crisis
voorbij is gaan we harder groeien dan
voorheen.’

het kan nog veel breder worden. We zijn
ontstaan als logistiek verlengstuk van Bata,
de grootste schoenenfabrikant ter wereld
én het grootste familiebedrijf ter wereld.
Met de veiligheidsschoenen van Bata zijn
we marktleider in de Benelux’.
De slogan die ik gebruik is: ‘the best brands
for business’, de beste merken voor de
handel. Het moeten A-merken zijn, want
we hebben kwaliteit hoog in het vaandel
staan Wij leveren uitsluitend business
to business, niet aan de eindgebruikers.
We proberen een compleet pakket aan te

‘Als de crisis
voorbij is
groeien
we hard’

bieden: sinds een tijdje bieden we naast
Safety Centre International B.V.

persoonlijke beschermingsmiddelen en

(SCI) is gespecialiseerd in de verkoop

veiligheid ook werkkleding aan. Een onder

van werkschoenen, werkkleding en per-

licentie gemaakt merk van Bata is Mam-

soonlijke beschermingsmiddelen voor het

moet workwear en werkschoenen, in het

hoofd, ogen, gehoor en de in te ademen

hoge segment voor de zware industrie.

lucht. Afnemers zijn vooral technische

Daarvan hebben we ook de exclusieve

handelsondernemingen. De artikelen wor-

distributie in de Benelux.’

den in de bouw en de industriële werk
omgeving toegepast. De missie van SCI is
het aanbieden van een compleet pakket
persoonlijke beschermingsmiddelen aan
de (Europese) markt, via een distributienetwerk van resellers. SCI is een groothandel/distributeur voor A-merken als Bata
Industrials, SCI-LINE, Craft Functioneel
Ondergoed, MAMMOET Workwear,
PROJOB Workwear, Wock Shoes en
SCI-LINE Workwear. Ook verhandelt
SCI Automatische Externe Defibrillators
(AED’s) van CardiAid. Een ander nieuw
product is Mapa veiligheidshandschoenen.
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Cr af t g roeit te g e n stro o m i n

‘Daarnaast hebben we Craft at work.
Craft is bekend uit de sportwereld, met
bijvoorbeeld thermo ondergoed. Craft
at work is bij uitstek geschikt om in de
werkomgeving te dragen. Zeker voor
mensen die buiten werken is thermo
ondergoed onontbeerlijk. Dit is voor ons
een groeiende productgroep, ondanks
de crisis. We hebben de afgelopen twee,
drie maanden Craft bijna niet aan kunnen
slepen. En voor de zomer heb je Craft Pro
Cool, dat bescherming tegen de zon biedt
en afkoelt. Tegen de stroom van de recessie in is Craft fors gegroeid.’
Groeimark t: d e f ibr i l l ato r s

Een product met veel potentie vormt volgens Liem de defibrillator. ‘Daar zijn we in
2009 mee gestart. De belangrijkste doelgroep is die van bedrijven in Nederland
met meer dan drie medewerkers. Te zijner
tijd hangt daar waarschijnlijk verplicht zo’n
apparaat. In vier maanden hebben we 60
verkooppunten gerealiseerd, het streven
voor 2010 is 100. De verkoop begint nu
goed te lopen. Er is een gigantisch potentieel, met name als die arboverplichting
er komt. Wij denken dat het onder de
zorgplicht van werkgevers gaat vallen. Het
is een levensreddend middel, in Nederland

persoonlijke bescherming en veiligheid,

‘Ja, dat klopt. In de keten van fabrikant

krijgen elke dag 44 mensen te maken met

maar er zijn ook nog veel zaken die we

naar eindgebruiker zijn wij een extra

een hartstilstand.’

niet doen, en daar zijn we continue naar

schakel. Wij moeten het daarom hebben

op zoek. Zelfs een overname wordt hierbij

van toegevoegde waarde, zoals optimale

Bata bli jf t hoo f d m o ot

niet geschuwd.’ Safety Centre Internatio

informatievoorziening naar de klanten.

‘Bata is nog steeds onze ‘bread and butter’,

nal B.V. is voor producenten veel meer

Wat we ook toevoegen is een optimale

de hoofdmoot van onze activiteiten,’ zegt

dan alleen een handelsonderneming.

logistiek. We leveren in principe binnen 48

Liem. ‘Maar we zijn wel bezig het pakket

Liem: ‘Voor een aantal producenten doen

uur, inmiddels is dat zelfs binnen 24 uur.’

steeds completer te maken. We doen in

we alles, we kopen het product, zorgen
voor advertenties, mailings en verkoop.

Kl a nte n i n pro bl e m e n

Dus dat is onze toegevoegde waarde.

Safety Centre International B.V. levert via

Daarnaast zorgen we voor een breed pro-

resellers aan bedrijven die het in 2009

ductenpakket, het ‘one stop shop’ verhaal.

moeilijk hebben gehad. Liem: ‘Wij hebben

Bijvoorbeeld bedrijven kunnen een aantal

een klantenkring die vooral uit technische

merken krijgen, 5 paar schoenen, 12 paar

groothandelsondernemingen bestaat. Een

handschoenen, een compleet pakket dus

aantal klanten heeft te kampen met een

via een one stop shop formule.’

lichte omzetdaling maar enkelen met een
halvering van de omzet. Vandaar dat tech-

Ook Safety Centre International B.V. heeft

nische groothandelaren voorraden terug

in 2009 last gehad van de recessie. Liem:

dringen. Vanaf december 2008 hebben we
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‘Maar we zouden als Reesink-bedrijven
wel veel meer aan cross-selling kunnen
doen. In de groensector worden PBM’s
(persoonlijke

beschermingsmiddelen)

gebruikt, in de staalsector en in de retail
ook werkkleding en ondergoed. Dat is
voor mij ‘appeltje-eitje’, dat moet je doen.
Alleen slagen we er nog niet goed in om
dat te organiseren. Het zou een pijler
moeten zijn, maar we krijgen het toch niet
goed van de grond. Daar missen we nog
kansen. Daar geven we nu meer prioriteit
aan.’
Jerry Liem sluit positief af. ‘We schrijven
onze cijfers met zwarte inkt. En de crisis
biedt ook nieuwe kansen. Een leverancier
is geneigd zich aan te sluiten bij een partij
die zich bewezen heeft in de afgelopen
jaren en er de komende jaren ook zal zijn.
Mapa, onze leverancier van handschoenen, is geïnteresseerd in ons omdat we
A-merken bieden en exclusiviteit. Dat is
ook onze toegevoegde waarde, wij willen de merken groot maken. Wij kiezen
voor het merk, kijken niet of we ergens
een dubbeltje meer kunnen verdienen. Ik
zal niet snel een andere schoen dan Bata
verkopen. Ik zal niet snel ander ondergoed
dan Craft verkopen. Je moet continuïteit
met een echte crisis te maken gehad, die

dat het in de industrie al begint aan te trek-

bieden, achter je product staan, kwaliteit

voor ons in januari 2009 hard aan kwam

ken, sinds eind 2009. Er is een licht herstel

bieden, daar gaan we voor.’

en dat ging het hele jaar door. Voor het

merkbaar. Maar: één zwaluw maakt nog

eerst in onze historie hebben we in 2009

geen zomer.’

een teruggang gekend. Tot nu toe was het
elk jaar een plus, we zijn er in geslaagd 15

To eko m st i s zo n n i g

jaar lang te groeien. In 2010 hopen we op

‘Voor de toekomst op langere termijn zie

een stabilisatie van de markt.

ik het zonnig in. Er komen steeds meer
regels en wetten om veiligheid te ver-

Van het Craft-assortiment verwachten we

plichten. Daar liggen kansen voor ons. Na

nog steeds groei, dat is tot nu toe ook elk

2010 gaat denk ik de investeringsbereid-

jaar zo geweest. De afzet van defibrilla-

heid weer omhoog. Als de crisis voorbij

toren gaat groeien en dat geldt ook voor

is groeien we harder dan voorheen. De

de handschoenen. Voor de Bata schoenen

zaadjes zijn geplant. Dan kunnen we gaan

hopen we op stabilisatie; een belangrijke

oogsten. Kleine spelers in de markt vallen

factor daar is: wat doet de bouw? Ik denk

af of hebben het heel moeilijk. Dat biedt

niet dat het in elkaar klapt, je hoort ook

ook kansen. Onder de Reesink-paraplu

positieve signalen dat het weer wat beter

zitten geeft vertrouwen, de zekerheid

gaat, en dat de overheid meer investeert.

en de financiële degelijkheid die Reesink

Ik denk dat het mee zal vallen. We merken

uitstraalt, straalt ook op ons af.’
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Het op de d-h-z markt
gerichte segment

R EESINK R ETAIL B.V.
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compleet aanbod doe-het-zelf artikelen,
de Klusmarkt biedt op minder verkoopvloeroppervlakte dan de bouwmarkten
toch een volledig aanbod. De Tools en
Techniek winkels zijn gespecialiseerd in
ijzerwaren en gereedschappen. Daarnaast
is er het Agri, Dier en Tuin segment. Ten
Dijk: ‘In steeds meer winkels voegen
we doe-het-zelf en het groene segment
samen en daar plukken we nu de vruchten
van. Helaas verloopt het traject niet zo snel
als we zouden willen omdat er andere
vergunningen voor nodig zijn.’

Voor de doe-het-zelf markt was 2009 een
niet zo florissant jaar en het lijkt erop dat
ook 2010 moeizaam wordt. Maar Reesink
Retail B.V. hield goed stand. Directeur
José ten Dijk-Van Diermen: ‘In 2009
heeft Fixet het beter gedaan dan de markt
en het is aannemelijk dat we beter zullen
blijven scoren dan de markt.’

D e s ku n d i g h e i d h e l pt F ix et

Waarom doet Fixet het beter dan de
markt? José ten Dijk: ‘Doe-het-zelf en
dan met name grootschalige aanbieders
zoals Praxis, Gamma en Karwei hebben
in de afgelopen jaren hun assortiment uitgebreid met branchevreemde producten.
Deze producten, denk bijvoorbeeld aan
kleine huishoudelijke apparaten, genereert ‘traffic’ maar zijn tegelijkertijd zeer
prijsgevoelig; de grootschaligen hebben
dus eigenlijk omzet gekocht in een zeer
prijsgevoelig segment.
Fixet is daar bewust niet in meegegaan:

R EESIN K R ETAIL B.V . is een handels

J os é te n D i j k-VAN DIE R MEN

‘Schoenmaker blijf bij je leest!’ is ons

onderneming in hand- en tuingereed-

Reesink Retail B . V . , directeur

motto. Doordat de ondernemer zijn

schappen en veel wat daar mee van doen

‘De grootste omzetduwer voor de doe-

klanten kent, ze deskundig tegemoet

heeft voor de klusser. Het bedrijf heeft

het-zelf zaken zijn verhuizingen. Maar de

treedt en een compleet assortiment biedt

retailers in doe-het-zelf artikelen als

verhuismarkt zit totaal op slot, het gevolg

wordt hij nog steeds gewaardeerd. Voor

doelgroep. Afnemers zijn vooral zelfstan-

van de ingezakte nieuwbouw van huizen

het derde achtereenvolgende jaar hebben

dige detailhandelszaken en professionele

en de lage verkoop van bestaande huizen.

consumenten Fixet uitgeroepen tot doe-

wederverkopers. Voor een groot deel zijn

Zolang dat zo is heeft ook de doe-het-zelf

het-zelf keten met het meest deskundige

deze met Reesink Retail B.V. verbonden

markt het moeilijk.’

personeel.

binnen Fixet moet komen uit omzetgroei

Ma l a i s e i n 2 0 0 9

Ook de combinatie van segmenten blijkt

bij bestaande deelnemers (bijvoorbeeld

‘De malaise begon eigenlijk al in het vierde

succesvol, een doe-het-zelf winkel die

na uitbreiding of verplaatsing) of uit het

kwartaal van 2008 en die heeft zich in het

diervoeders

aansluiten van nieuwe vestigingen. Fixet

hele jaar 2009 voortgezet. Het onder-

toevoegt heeft gegarandeerd meer

is in 2010 met een online webshop voor

zoeksbureau GfK heeft de omzetindex

consumenten, immers de hond en de kat

consumenten gestart.

voor de totale doe-het-zelf markt becijferd

moeten elke dag eten. Wat ook helpt is

op –3%. De Fixet ondernemers zijn bijna

dat Fixet bij al haar reclame-uitingen de

op de nullijn geëindigd en doen het dus

ondernemers op de eerste plaats zet.

beter dan de markt.’

Op folders, in tv-spotjes en zelfs op de

binnen de Fixet-franchiseformule. Groei

en

dierbenodigdheden

vrachtwagens van Interlogica B.V. zie je
De Fixet-formule kent een viertal seg-

de deskundige ondernemers terugko-

menten; de Service Bouwmarkt heeft een

men. Daarmee zijn we uniek!’
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Fixet had al een onlineshop voor ondernemers, maar nu is er ook de Fixet onlineshop voor consumenten. ‘Deze webshop
voor consumenten is in nauw overleg met
de Fixet-ondernemers tot stand gekomen.
De consument heeft de keus: hij kan de
artikelen thuis gestuurd krijgen of bij de
Fixet-winkel halen’, meldt Ten Dijk.
Compleet asso rti m e nt

In 2009 heeft de recessie natuurlijk zijn
weerslag gehad op de ondernemers, dat
kan niet anders. ‘We hebben wel redelijk
gedraaid, maar er zijn helaas ondernemers die de deuren moesten sluiten. Maar

de markt pas over een jaar of drie weer

mers en kunnen we ze zo soms net dat

ook het aantal leveranciers wordt minder.

op hetzelfde niveau zal zitten als in 2008.

extraatje bieden waardoor ze er weer

Bovendien leveren de leveranciers niet

bovenop komen.’

meer zo betrouwbaar als voorheen. De

De Fixet-ondernemers mogen het dan

hele keten is voorraden aan het druk-

relatief goed doen, makkelijk is het

ken. Voor Reesink Retail B.V. biedt dat

onder de huidige marktomstandigheden

ook kansen; steeds meer ondernemers

niet. José ten Dijk: ‘Investeren en kre-

weten de weg naar Apeldoorn te vinden

diet krijgen is moeilijk, kom daar maar

en ontdekken het gemak van de breedte

eens om bij een bank tegenwoordig. Het

leverancier die ook nog eens voorraad-

gedrag van de banken is een bedreiging

houdend is.’

voor het midden- en kleinbedrijf, maar

De perspectieven lijken voor de doe-het-

ook voor de leveranciers. Ondernemers

zelf markt in 2010 niet om over naar huis

krijgen niet de ruimte om zaken te doen,

te schrijven. Zo zit in de huizenmarkt in

om te investeren. Als dat zo doorgaat kun

Nederland nog niet veel leven. Onder-

je in een negatieve spiraal terecht komen.

zoeksbureau GfK verwacht een daling

Gelukkig staat Koninklijke Reesink N.V.

van de omzet dit jaar van 5% en denkt dat

open voor goede plannen van onderne-

Doe-het-zelf ma rk t

Ook de doe-het-zelf markt ontkwam niet aan de recessie;

Bij een samenwerkingsverband hebben we twee troeven in

gemiddeld daalde de omzet in de markt met 3%. De bouw van

handen. Fixet als een sterke formule, vooral vanwege de service

nieuwe huizen stokte. Elke nieuwbouwwoning levert gemid-

aan de klant en de deskundigheid. Ook tijdens de uitreiking van

deld vijf verhuizingen op. Bij een verhuizing wordt voor € 1.500

de Retail Jaarprijs bleek Fixet weer als sterkste uit de bus te komen

tot € 2.000,- besteed aan doe-het-zelf producten. Dat zegt wel

op deze onderdelen. De andere troef is ons moderne distributie-

iets over de impact op onze eigen bedrijvigheid in deze markt.

centrum, dat voor de ondernemers een ‘one stop shop’ mogelijk
maakt. Het bespaart ondernemers veel vrachtwagens voor de

Reesink Retail B.V. is een veelzijdige speler in de doe-het-zelf

deur. De ondernemer kan zich dan veel meer concentreren op

markt en heeft door een vermindering van het aantal winkels in

zijn verkoopactiviteiten op de winkelvloer. Samenwerking met

de loop der jaren een dalende omzet laten zien. De druk op de

een andere partij zal leiden tot meer inkoopkracht en een effici-

omzet en de marge beïnvloeden natuurlijk het bedrijfsresultaat,

ënter logistiek proces. Geen enkele optie om die samenwerking

dat nauwelijks positief was. Zoals in ‘Profiel’ al duidelijk werd

te realiseren wordt uitgesloten om zodoende continuïteit voor

zal rendementsverbetering alleen te realiseren zijn door een

onze klanten en medewerkers te bewerkstelligen.

bundeling van krachten met andere partijen.
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efficiëntere routes. De aanpassing heeft
geleid tot betere efficiency bij het verzamelen van de goederen in het magazijn
alsook in de distributie. Eveneens is het
seizoensassortiment eerder en in grotere hoeveelheden op voorraad gelegd ten
einde in het voorjaar de met de uitgaande
goederenstromen conflicterende goederenontvangst te verminderen. Deze maatregelen stelden ons in staat op dagbasis
een betere personeelsplanning te maken.
Dat samen met helaas minder te verwerken handel van onze opdrachtgevers,
resulteerde in reductie van de kosten.’
I nter logica B.V. in Apeldoorn is de

J os é te n D i j k-Va n D i e r m e n

centrale dienstverlener voor de Reesink-

G erw i n L i n n e n ba nk

Volgens Linnenbank, CFO van Konink-

groep. Zij neemt zoveel mogelijk de

Interlogica B . V .

lijke Reesink N.V., heeft Interlogica B.V.

logistieke processen van de dochters voor

Het bedrijf was verliesgevend, maar daar

in 2009 ook gewerkt aan betere infor-

haar rekening. Ook vervult Interlogica B.V.

is in 2009 verandering in gekomen. De

matiesystemen. ’We hebben een nieuw

taken op het gebied van automatisering

Reesink-verantwoordelijken voor Inter

voorraadbeheersingsysteem (SLIM 4)

(ICT), financiën en administratie (F&A) en

logica B.V. José ten Dijk-Van Diermen en

geïmplementeerd dat zijn vruchten begint

personeel en organisatie (P&O). De dien-

Gerwin Linnenbank leggen uit hoe dat

af te werpen. Met dit systeem kunnen wij

sten worden gefactureerd aan de dochters.

komt. ‘De rust is weergekeerd, het bedrijf

middels het geautomatiseerde bestel-

zit nu in een stabielere omgeving en de

proces een optimale voorraadhoogte in

processen worden beter gemanaged’, zegt

relatie tot de kosten van het aanvoerpro-

Ten Dijk-Van Diermen, eindverantwoor-

ces bewerkstelligen. Daarnaast dient het

delijke voor logistiek.

als leveranciersbeoordelingssysteem’. Ten
Dijk vult aan dat dit de samenwerking

E f f i c i ë nter e log i sti ek

tussen de ‘bestellers’ en productmanagers

Ten Dijk vervolgt: ‘Gedurende het

ook ten goede is gekomen.

verslagjaar zijn wij voor de klanten van
Reesink Retail B.V. naar een gewijzigd

Vo or ve rb eter i n g vatba a r

afleversysteem overgegaan. Vroeger was

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn.

het: ‘u vraagt, wij draaien’. Door het land

Er zijn nog wel wat slagen te maken.

in regio’s te verdelen realiseren we veel

Op het gebied van automatisering heeft
Interlogica B.V. samen met haar klanten te
veel hooi op de vork genomen waardoor
projecten behoorlijk stagneerden, stellen
José ten Dijk en Gerwin Linnenbank. ‘Dat

‘Interlogica in
rustiger vaarwater’

gaf veel irritaties, niets kwam meer af en
dat legde een zware druk op de organisatie. Er is eerst een rem gezet op nieuwe
initiatieven om lopende projecten te kunnen afronden. Vooral de afwikkeling van
de implementatie van een handelspakket
voor enkele dochtermaatschappijen en
het optimaliseren van het platvorm voor
de e-commerce activiteiten vergt veel
aandacht van betrokkenen. Begin 2010
zijn diverse nieuwe projecten opgestart.’
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I nter netac tivite ite n

Ti c .biz

Onze internetactiviteiten worden onderverdeeld in Business to

In het Business to Business segment hebben we de webshop

Business en Business to Consumer. Een aantal jaren geleden is

www.tic.biz, dat opereert als een technische groothandel die

The Pentagon geactiveerd, dat als ‘kraamkamer’ voor al onze

gebruik maakt van de assortimenten van alle dochters. Het

internetactiviteiten fungeert. Dit verliep echter niet altijd op

assortiment dat wij via tic.biz voeren is op die manier ook

rolletjes. Maar na aanzienlijke aanloopproblemen draait de

beschikbaar voor de behoeften van de klanten van al onze

webshop www.handig.nl nu technisch naar behoren. Daar

werkmaatschappijen. Wij zijn bezig het assortiment nog beter

kunnen consumenten direct online een deel van ons doe-het-

af te stemmen op deze klanten. Met name naar het groene

zelf assortiment kopen. Echter, de consument die een artikel

segment zien we hier mogelijkheden. Wij sluiten samen-

koopt via internet maakt gebruik van vergelijkingssites om zo

werkingsverbanden met andere partijen niet uit, om zo een

de ‘beste deal’ te kunnen vinden. Deze manier van verkopen

beter inkoopkanaal te bewerkstelligen en tot een completer

is dus nogal prijs onderhevig.

assortiment te komen.

De laatste jaren hebben we fors geïnvesteerd in een geavanceerde zoekmachine en een ‘high sophisticated’ database. De

F ix et o n l i n e

zoekmachine en de database hebben echter veel aanloop-

Met de Fixet-onlineshop bieden we, in samenwerking

problemen gekend. Wij zijn de laatste jaren niet altijd even

met onze franchisenemers, de consument de mogelijkheid

gelukkig geweest in de keuze en toepassing van de juiste

om online de producten te kopen voor zijn klus. Hij kan er

‘tools’. De internetactiviteiten dragen nog niet bij aan de

voor kiezen het product thuis te laten bezorgen of bij een

winstgevendheid van Reesink.

Fixet-ondernemer in de buurt op te halen. Dan krijgt hij ook
nog de service en de persoonlijke begeleiding van de Fixetondernemer dicht in zijn buurt.
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CENTR E OF AGR ICULTUR AL EXCELLENCE
IMPULS VOOR R EGIO

Onder het bezit van Recobel B.V. vallen ook de landbouwgronden in het buurtschap De Kar in Apeldoorn. Op deze
locatie willen we een Centre of Agricultural Excellence (CAE)
vestigen. De agrarische wereld verandert in een hoog tempo.
Klanten en toeleveranciers worden groter en stellen hogere
eisen. De rol van de importeur verandert dus ook; de klanten
en de leveranciers verwachten een hogere toegevoegde
waarde. De opzet van een CAE is het antwoord op die veranderde vraag.
Het geplande CAE moet een agrarisch centrum worden met
een omvang van 17 hectare, waarvan 14 hectare worden ingericht als proef-, test- en demovelden, waarin een aantal teeltmethodes wordt getest onder Nederlandse omstandigheden.
Toeleveranciers kunnen in samenwerking met Kamps de Wild
B.V. nieuwe teeltsystemen en technische ontwikkelingen
testen. Klanten kunnen profiteren van de toegenomen kennis
en ervaring, met name van innovatieve teeltsystemen. Een
deel van deze innovatieve teeltmethodes wordt voornamelijk
binnen de biologische landbouw toegepast. Een aantal van die
methodes bestaat uit: mechanische onkruidbestrijding, al dan
niet ondersteund door digitale beeldverwerking en gps besturingstechnieken en direct zaaien zonder grondbewerking en
bemesting met natuurlijke mest. Met het ROC Aventus zijn
gesprekken gevoerd om het CAE te betrekken in hun opleiding voor monteurs in de landbouwwerktuigentechniek.
R ecob el B.V.

Het CAE zal aan zo’n 40 mensen hoogwaardige werkgele-

Recobel B.V. is onze dochteronderneming die het onroerend

genheid bieden, een belangrijke impuls voor de lokale en

goed bezit en houder is van de effecten. Recobel B.V. houdt een

regionale economie. Omdat het overgrote deel, 14 hectare,

belang van 16% in het in Zoetermeer gevestigde Vereenigde

in normaal agrarisch gebruik blijft in de vorm van (proef)

Ingenieursbureaux “VIBA” N.V. Daarnaast houdt Recobel

gewasteelt en landbouwgrond is hier bij een nieuwe taxatie

B.V. ook ter tijdelijke belegging ingekochte (certificaten van)

van de gronden rekening mee gehouden. Dit heeft geleid

gewone aandelen Koninklijke Reesink N.V. Het totale aantal

tot een forse afwaardering. Het overleg met de gemeente

van deze (certificaten van) aandelen bedroeg ultimo 2009

Apeldoorn over het CAE wordt gevoerd op een constructieve

52.527. In 2009 is op aandringen van onze accountant een stel-

basis. Kamps de Wild B.V. hoopt op korte termijn het groene

selwijziging met betrekking tot de verwerking van het dividend

licht te krijgen.

op deze (certificaten) van gewone aandelen doorgevoerd. Dit
dividend wordt niet meer opgenomen als bate in de winst- en

Ove r i g e o nro er e n d g o e d z a ke n

verliesrekening. Een aantal van deze aandelen werd, zoals

Wij hebben inmiddels een verkoopovereenkomst gesloten

gebruikelijk, in het boekjaar door Koninklijke Reesink N.V. aan

met Ten Brinke Gosselink Projectontwikkeling B.V. over de

medewerkers geschonken die met (pré)pensioen zijn gegaan.

gebouwen en terreinen van Kamps de Wild B.V. in Zeve-

Daarnaast zijn in 2009 34.667 certificaten van gewone

naar. Uit strategische overwegingen van zowel Koninklijke

aandelen Koninklijke Reesink N.V. geleverd aan Recopart B.V.

Reesink N.V. als Ten Brinke Gosselink Projectontwikkeling

ter uitoefening van haar rechten (zie toelichting 11, pagina 57).

B.V. kunnen wij nog geen details over de inhoud van deze
verkoopovereenkomst prijsgeven. Wel kunnen we u melden
dat de verkoopprijs hoger is dan de huidige boekwaarde. Deze
boekwaarde is gebaseerd op taxaties van de actuele waarde
per 31 december 2008 en gezien de inhoud van de verkoop-
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overeenkomst is de huidige boekwaarde nog niet verhoogd,
ook al omdat Recobel B.V. voor eigen rekening en risico
moet slopen en saneren. De waardering van het onroerend
goed gebeurt op basis van de actuele waarde. Deze waarde
wordt bepaald door taxaties van erkende taxateurs. De verandering van de actuele waarde van niet (langer) aan de eigen
bedrijfsuitoefening dienstbare onroerende goederen loopt
via de resultatenrekening in de post beleggingsresultaten.
De mutaties in de waarde van wél aan de eigen bedrijvigheid
dienstbare onroerende goederen worden echter direct in het
eigen vermogen, bij een afwaardering tot maximaal het saldo
van de herwaarderingsreserve, verwerkt.
De levering van het Havenstraatcomplex in Zutphen heeft op
6 november 2009 plaatsgevonden, nadat is vastgesteld dat
Recobel B.V. had voldaan aan de plicht tot sloop en sanering.
Bij de sanering van de terreinen hebben we te maken gehad
met forse tegenvallers. Er was veel meer grond verontreinigd
dan voorzien en een extra tegenvaller deed zich voor na de
ontdekking van 100 lege vaten met daaromheen grond die
was verontreinigd met barium.
Ook hebben we het ‘bomeneiland’ nog moeten saneren,
nadat uiteindelijk een kapvergunning was verkregen bij de
bevoegde instanties. Inmiddels is ook deze spot gesaneerd,
maar de bodem moet nog 5 jaar ‘gemonitord’ worden.
Aangezien wij in de toekomst geen aansprakelijkheid meer
willen dragen voor dit terrein, hebben we dit risico afgekocht
voor € 40.000,- in de deal met Heijmans Vastgoed Realisatie

overtuiging wordt de geleden schade niet gedekt door de

B.V.

uitspraak van de rechter.

Voor wat betreft het onderzoek naar conventionele

explosieven had Heijmans tot 31 decemer 2009 de tijd om

Ten aanzien van de zaak met McCormick, waarover al gemeld

het onderzoek af te ronden. Door ons is er een verzoek van

is in het Jaarverslag 2008, zijn onze bange vermoedens dat er

Heijmans tot uitstel van genoemde peildatum geweigerd.

sprake zou zijn van het uitkleden van de Engelse vennootschap,

Nu Heijmans voor 31 december 2009 geen conventionele

bewaarheid geworden. Daardoor viel er niets meer te halen.

explosieven aantoonde stellen wij dat aan alle contractuele

Wij onderzoeken nog of onder Engels recht de toenmalige

afspraken is voldaan.

bestuurders ‘paulianeus’ handelen verweten kan worden en
of het zin heeft onze claim bij de moedermaatschappij in Italië

Over ons pand in Rotterdam, gebouwd op in erfpacht

neer te leggen.

gehouden grond, zijn we in overleg met het Gemeentelijk
Havenbedrijf om tot een nieuwe invulling van de functie van

Ten aanzien van het proces tegen een ex-medewerker inzake

het onroerend goed te komen. Inmiddels heeft de rechter

schending van het concurrentiebeding, loopt cassatie bij

de opzegging van de erfpacht door het Havenbedrijf nietig

de Hoge Raad en de uitspraak wordt in de loop van 2010

verklaard. Het Havenbedrijf is tegen dit vonnis in hoger

verwacht.

beroep gegaan.
D e Co d e Co r po r ate G ove r na n c e
Ju r idische z a ke n va n i m porta nti e

Door de notering op Alternext is de Code Corporate Gover-

Koninklijke Reesink N.V. is in beroep gegaan tegen het vonnis

nance voor ons geen verplichting. Met de aandeelhouders-

van de rechtbank waarin de gemeente Apeldoorn is veroor-

vergadering gehouden eind 2006, waarin het besluit tot de

deeld tot een schadevergoeding van € 1,9 miljoen. Naar onze

overgang van Euronext naar Alternext werd genomen, is
afgesproken dat er wordt gehandhaafd hetgeen eerder tussen
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Koninklijke Reesink N.V. en de aandeelhoudersvergadering

door de hoge franchise (€ 22.000,-) ongeveer 160 medewer-

werd overeengekomen. Op de algemene vergadering van

kers nagenoeg geen pensioen opbouwden. Daarom heeft de

aandeelhouders van 2 mei 2007 zijn op instigatie van het

directie de centrale ondernemingsraad inmiddels voorgesteld

bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen

de franchise te verlagen naar € 16.000,-, zodat nagenoeg alle

Reesink de afspraken nader bijgesteld. De Code zoals die

medewerkers een pensioen kunnen opbouwen. Wij inves-

door ons wordt gevolgd is te vinden op www.royalreesink.

teerden in 2009 veel in opleiding van onze medewerkers. We

com.

zijn de medewerkers zeer erkentelijk dat ze in deze moeilijke

De Code Corporate Governance is geactualiseerd door de

tijden de schouders er onder hebben gezet.

commissie Frijns. De Monitoring Commissie Corporate
Governance heeft diverse rapporten over de naleving van de

I n ve ste r i n g e n

Code gepubliceerd. Wij hechten waarde aan de Code en zijn

De te verwachten investeringen behelzen vooral het Centre

momenteel bezig deze nader te analyseren en komen er in de

of Agricultural Excellence. Deze investering kan gefinancierd

algemene vergadering van aandeelhouders in 2011 op terug.

worden uit de opbrengst van de verkoop van gebouwen
en terreinen in Zevenaar. Ook staat nog in de planning de

Pe r soneel

nieuwbouw voor Reesink Technische Handel B.V. op de

Door de moeilijke marktomstandigheden hebben we, zoals

Ecofactorij in Apeldoorn. Daarnaast zullen we investeringen

al in de inleiding van dit directieverslag is gemeld, afscheid

moeten doen voor groot onderhoud aan de gebouwen van

moeten nemen van een aantal medewerkers en een groot

Nederlandse Staal Unie B.V. in Stampersgat. Hiermee is bij de

deel van de (vaste) inleenkrachten. In 2009 is tussen directie

aankoop van het onroerend goed rekening gehouden.

en medewerkers een open dialoog ontstaan in de centrale
ondernemingsraad. In dit medezeggenschapsorgaan is onder
andere besproken dat onder onze huidige pensioenregeling
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EFFECTEN B EUR S AMSTER DAM 5 JA R EN

Onze verwachtingen voor 2010 zijn zeker voor de eerste helft
van het jaar niet hooggespannen. In de voor ons relevante
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Wel hopen we dat in de agrarische sector het herstel wat
eerder zal inzetten, de melkprijzen leken wat aan te trekken,
maar ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag viel er al
weer een lichte daling te constateren. De prijzen van een deel
van de akkerbouwproducten zijn echter wel gestegen.
De wereldbevolking groeit nog steeds; nu zijn er 6,7 miljard
mensen op aarde, in 2050 zullen dat er 9,2 miljard zijn. Dat
biedt uiteraard perspectief voor voedselproducenten.
De positie van de Nederlandse boer is zeker niet slecht, hoewel
de productiemiddelen - met name grond - duur zijn. Maar
de grond is ook uitermate geschikt voor een hoge opbrengst.
Veel landbouwgebieden elders in de wereld hebben te maken

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

met erosie of een fors tekort aan water. Als wij in staat zijn
de Nederlandse boeren en de loonwerkers de machines te

Hoogste koers / Laagste koers

leveren waarmee ze efficiënter en sneller de oogst binnen
kunnen halen, kunnen we profiteren van de stijgende vraag

Gemiddelde dagomzet

naar hoogwaardig voedsel.
In het industriële segment en dan met name staal zal het zeker
nog niet makkelijk zijn in 2010. Grote bouwprojecten stagneren of zijn uitgesteld. In de industrie zien we weliswaar een

B e e l d n i et ro oskl e u r i g

kleine opleving, maar het niveau van voor 2008 wordt zeker

Het beeld is al met al niet rooskleurig. Maar het fundament

nog niet gehaald. Daarnaast heeft de staalsector in de eerste

onder ons bedrijf is zodanig sterk dat we positief zijn voor

maanden van 2010 te maken gehad met een strenge winter,

de middellange termijn. De beroemde natuuronderzoeker

waardoor projecten in de bouw stil lagen of helemaal niet van

Charles Darwin schreef in zijn evolutietheorie dat niet de

de grond kwamen en wij het materiaal niet konden uitleveren.

sterkste of de grootste overleven, maar diegenen die zich het
best aanpassen aan de veranderende omgeving. Voor ons ligt

We zijn positief gestemd over de synergiemogelijkheden

daarin dan ook onze continue uitdaging.

van Reesink Staal B.V. met Nederlandse Staal Unie B.V., met
name op inkoopgebied en bewerkingen. Wij verwachten dat

Zutphen, 2 april 2010

het volume in de staalmarkt nog wat verder afneemt, maar
dat de prijzen zullen stijgen vanwege de vraag naar staal in

De Directie

de opkomende landen. Voor de omzet betekent dat dan dat
de terugval in het volume deels worden gecompenseerd door
de prijsstijging.
Ook in de doe-het-zelf markt zijn de verwachtingen nog niet
positief. De woningbouwcijfers blijven andermaal achter.
Daardoor zal de doe-het-zelf markt flink wat omzet mislopen.

G. van der Scheer
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Bericht van de
raad van commissarissen
De directie heeft de jaarrekening 2009 opgemaakt en aan
ons doen toekomen. De raad heeft kennis genomen van de
bevindingen en de goedkeurende accountantsverklaring van
Deloitte Accountants B.V. en heeft het genoegen u deze jaarrekening met de toelichting daarop aan te bieden. De raad van
commissarissen adviseert de aandeelhoudersvergadering om
de jaarrekening over 2009 vast te stellen en de winstbestemming te bepalen, conform het door de raad van commissarissen goedgekeurde voorstel van de directie dat op pagina 68
is opgenomen. Ook vraagt de raad aandeelhouders directie en
commissarissen décharge te verlenen overeenkomstig het op
de vergadering te presenteren voorstel.
De leden van onze raad hebben ook in 2009 hun werkzaamheden in onafhankelijkheid verricht en conform de Nederlandse Corporate Governance Code. Geen van de leden
van de raad behartigt in de raad of tijdens beraadslagingen
van de raad belangen van andere partijen, groeperingen of
organisaties en zullen dat ook nimmer doen. Eén van de leden
van de raad heeft een aandelenbelang van 5% in Koninklijke
Reesink N.V. via een met hem verbonden rechtspersoon. De
persoonlijke gegevens van de leden van de raad staan op de
pagina’s 70 en 71.
presentatie van de directie besproken en afgewogen, mede
Op 9 mei 2009 is de heer H.A.J. Bemelmans teruggetreden als

met behulp van een externe partij getoetst en de raad heeft

commissaris. Het bedrijf is hem zeer erkentelijk voor zijn jaren-

met overtuiging met de door de directie aangegeven koers

lange inzet als commissaris en later als president-commissaris.

ingestemd.

Hij heeft, ook in de woelige tijden die de onderneming heeft
meegemaakt, steeds zijn verantwoordelijkheid genomen.

De raad volgt het handelen van de directie op de voet en

Oud-minister van landbouw de heer C.P. Veerman is inmid-

voert met gepaste frequentie en intensiteit goed overleg met

dels als president-commissaris aangetreden. De heer Veerman

de directie. Elke maand worden in elk geval de belangrijkste

heeft een rijke ervaring als bestuurder en toezichthouder

‘key performance indicatoren’ gerapporteerd aan de raad, met

opgedaan en heeft veel kennis van de agrarische sector.

een gedegen toelichting van de directie. Daarnaast heeft een
delegatie van de raad twee keer een overleg van de directie

De raad van commissarissen heeft zes keer met de directie van

met de Centrale Ondernemingsraad bijgewoond.

Koninklijke Reesink N.V. vergaderd. De raad heeft een goed
beeld gekregen van de risico’s verbonden aan de verschil-

In de vergaderingen van de raad met de directie is niet alleen

lende ondernemingsactiviteiten. Veel aandacht is geschonken

de operationele en bedrijfseconomische gang van zaken in de

aan het nieuwe directieteam. Met de directie is o.a. intensief

groep aan de orde gekomen, maar ook (i) de administratieve

overleg gevoerd over de interne verdeling van het taken-

organisatie, (ii) de algemene en financiële risico’s en (iii) de

pakket.

opzet en werking van het interne risicobeheersing- en controlesysteem. De raad en de externe accountant beoordelen deze

Ook is kritisch gekeken naar de strategie van de onderne-

systemen als adequaat. De leiding over de administratieve

ming; de nieuwe directie heeft een strategienota opgesteld

organisatie was en is in handen van de heer G.T.M. Linnen-

die in de raad besproken is. De raad heeft de strategie na een

bank, CFO van de groep en secretaris van de vennootschap,
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tevens hoofd Financiën en Administratie van Interlogica B.V.

positie van de vennootschap zoveel mogelijk te normaliseren.

De raad heeft intensief overleg gevoerd met de directie over

De heer Ten Doeschate was het met deze beslissing niet eens.

de verslechterende externe economische omstandigheden en

Hij besloot daarop ook de andere zaken terug te geven.

de manier waarop de onderneming daar op moet reageren.
Het dossier over de schadeclaim tegen de gemeente ApelDe raad heeft de directie van de onderneming opdracht

doorn is onder de rechter. Na het teleurstellende vonnis van

gegeven om de ‘incidental’ regeling met de voormalige

de rechtbank heeft de nieuwe directie dit dossier opgepakt,

bestuurder, voor zover mogelijk, af te handelen. Met de huidige

appèl is ingesteld en is gericht op invordering van de reëel

directie zijn afspraken gemaakt over de basishonorering en

door de groep geleden schade. De afronding van het dossier

het variabele tantième. De honorering van de bestuurder staat

Havenstraat in Zutphen is tevens door de nieuwe directie

vermeld op pagina 60. De heer B.J. ten Doeschate heeft op

opgepakt en inmiddels tot volle tevredenheid afgehandeld.

9 mei 2009 afscheid genomen als directievoorzitter. De raad
is de heer Ten Doeschate zeer erkentelijk voor zijn jarenlange

De raad heeft kritisch gekeken naar de risico’s en kansen van

inzet voor de onderneming.

de overname van de activiteiten van Nederlandse Staal Unie

Aanvankelijk was door de raad in goed overleg met de

V.O.F. en Stalutech B.V. De raad van commissarissen is hier

directie besloten de heer Ten Doeschate te verzoeken in

van het begin tot het einde bij betrokken geweest. Over de

aansluiting op diens pensionering enkele lopende zakelijke

overname is een speciaal overleg door de raad ingelast.

kwesties met derden af te handelen. Voor wat betreft het
dossier CAE (Centre of Agricultural Excellence) achtte de
raad bij nader inzien verstandiger de nieuwe directie met dit
dossier te belasten, met het verzoek de gevoelige relatie met
de gemeente Apeldoorn onder handhaving van de zakelijke
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De raad spreekt zijn waardering en dank uit voor de manier
waarop directie en medewerkers zich in het economisch
moeilijke jaar 2009 voor de onderneming hebben ingezet.
Zutphen, 2 april 2010
De raad van commissarissen Koninklijke Reesink N.V.
C.P. Veerman, voorzitter
F.L.H. van Delft
B. Vos
B. van der Weerden

ROOSTE R VAN PER IODIEK AFTR EDEN VAN COMMISSAR ISSEN

2010
F.L.H. van Delft
C.P. Veerman
B. Vos
B. van der Weerden
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JAARREKENING 2009

Koninklijke Reesink N.V. | Jaarrekening 2009 | 47

Geconsolideerde balans
(voo r voor stel w instb e ste m m ing)

31-12-2009

(in duizenden euro’s)

31-12-2008

(De nummering verwijst naar de toelichting)

AC TIVA
VASTE AC TIVA

Materiële vaste activa (4)

53.013

58.865

Vastgoedbeleggingen (5)

4.758

22.876

Financiële vaste activa (6)

1.262

2.977
59.033

84.718

VLOTTEND E AC TIVA

Voorraden (7)

45.363

44.812

Vorderingen (8)

19.917

28.063

Effecten (9)

521

521

Liquide middelen

142

TOTA AL AC TIVA

583
65.943

73.979

124.976

158.697

73.522

83.070

PASS IVA
GRO EPSVER MOG E N (10)
VOOR ZIENINGEN

Latente belastingverplichtingen (14)
Overige voorzieningen (15)

10.731

14.617

1.424

1.835
12.155

16.452

KORTLO PEND E SC H U L D E N

Schulden aan kredietinstellingen
Handelscrediteuren
Dividend
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden

TOTA AL PASS IVA

14.536

29.493

6.715

11.653

2

5

4.921

1.051

13.125

16.973
39.299

59.175

124.976

158.697
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(in duizenden euro’s)

2009

2008

163.336

198.911

-142.140

-173.728

21.196

25.183

(De nummering verwijst naar de toelichting)

Netto-omzet (16)
Kostprijs van de omzet (17)
Bruto-omzetresultaat
Verkoopkosten

-7.503

-7.821

Algemene beheerkosten

-7.763

-7.599

1.758

701

Bijzondere posten (19)
Som der kosten
Bedrijfsresultaat

-13.508

-14.719

7.688

10.464

Financieringsbaten

379

141

Financieringslasten

-609

-1.527

Beleggingsresultaten (20)
Resultaat (verkochte) deelnemingen
Resultaat voor belastingen
Belastingen (21)
Aandeel van derden
Resultaat na belastingen

-230

-1.386

-5.013

704

238

31

2.683

9.813

-692

-2.438

-

2

1.991

7.377

Van de beleggingsresultaten wordt € 3,9 miljoen na belastingen in mindering gebracht op de reserve herwaardering. De reserve
herwaardering staat niet ter beschikking van de aandeelhouders.
Ter wille van een juiste vergelijkbaarheid zijn de beleggingsresultaten en het resultaat na belastingen over 2008 met € 525.000,verlaagd naar aanleiding van de stelselwijziging voor de verwerking van het dividend op de (certificaten) van gewone aandelen
Reesink.
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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
(in duizenden euro’s)
Groepsvermogen per 1 januari
Betaalde goodwill bij acquisitie

2009

2008

83.070

77.982

-361

-585

-6.206

2.129

-10

-92

in het eigen vermogen

-6.577

1.452

Resultaat over het boekjaar

1.991

7.377

Herwaardering materiële vaste activa na belastingen
Herwaardering verplichtingen inzake personeelsbeloningen na belastingen
Nettoresultaat rechtstreeks verwerkt

Totaal aan het boekjaar toegekende resultaten

-4.586

8.829

Uitkering dividend vorig boekjaar

-4.375

-3.548

892

2

Mutatie eigen aandelen
Aandeel van derden

-2

2

Overige

-1.477

-197

Groepsvermogen per 31 december

73.522

83.070

in het eigen vermogen

-6.577

1.452

Resultaat over het boekjaar

1.991

7.377

-4.586

8.829

Nettoresultaat rechtstreeks verwerkt

Totaalresultaat over het boekjaar
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro’s)

2009

2008

7.688

10.464

1.752

1.502

-1.870

-71

(Voor grondslagen zie toelichting nummer 3)

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor :
- Afschrijvingen materiële vaste activa
- Mutaties in voorzieningen
- Veranderingen in werkkapitaal:
mutatie voorraden
mutatie vorderingen
mutatie kortlopende schulden

-551

-4.432

3.375

-1.799

-3.427

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen financieringsbaten
Ontvangen dividend
Betaalde financieringslasten
Betaalde winstbelasting

3.560
-603

-2.671

6.967

9.224

406

141

-

634

-882

-1.525

806

-3.057

Kasstroom uit operationele activiteiten

330

-3.807

7.297

5.417

Investeringen in materiële vaste activa

-4.322

-3.361

Investeringen in vastgoedbeleggingen

-434

-654

Desinvesteringen materiële vaste activa

151

191

Desinvesteringen vastgoedbeleggingen

14.000

-

-130

-585

1.440

346

Verwerving/verkoop groepsmaatschappijen
Investeringen minus desinvesteringen
financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie schulden aan kredietinstellingen
Mutatie overige langlopende schulden
Mutatie eigen (certificaten van) aandelen
Betaald dividend
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

10.705

-4.063

-14.956

2.762

-

-308

888

-2

-4.375

-3.548
-18.443

-1.096

-441

258
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
(in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld)
1. ALGE MEEN

De notering van de certificaten van gewone aandelen Koninklijke Reesink N.V. aan Alternext te Amsterdam maakt het mogelijk
dat het jaarverslag 2009 is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van Titel 9 boek 2 BW en de van toepassing zijnde
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving met dien verstande dat Koninklijke Reesink N.V. opteert om op basis van de mogelijkheden
die artikel 2:384 lid 1 BW biedt, de onder materiële vaste activa gerubriceerde gebouwen en terreinen alsmede vastgoedbeleggingen te waarderen op actuele waarde.
De financiële gegevens van Koninklijke Reesink N.V. zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de
vennootschappelijke winst- en verliesrekening van Koninklijke Reesink N.V., conform artikel 2:402 BW, slechts het resultaat uit
deelnemingen na belastingen en het overig resultaat na belastingen.
Activa en passiva waarvan de waarderingsgrondslagen hierna niet afzonderlijk zijn vermeld, zijn opgenomen voor de historische
kosten. Vorderingen en schulden in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de valutakoersen per balansdatum.
Enkele in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen zijn beïnvloed door schattingen en veronderstellingen gemaakt
door de directie. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van de schattingen. Wijzigingen in de schattingen en veronderstellingen kunnen dan ook van invloed zijn op de in de toekomst op te nemen bedragen in de jaarrekeningen.
1.1 Stelselwijzigin g

In de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 9 mei 2009 is aangekondigd dat er discussie bestaat over de tot en met de
jaarrekening 2008 toegepaste verwerkingsmethode van het dividend op de ter tijdelijke belegging ingekochte (certificaten) van
gewone aandelen Reesink. Dit dividend wordt nu rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt en niet meer als baten onder
beleggingsresultaten in de winst- en verliesrekening verantwoord. De stelselwijziging heeft geen impact op het eigen vermogen.
Het resultaat 2008 is ter wille van een juiste vergelijking met 2009 met € 525.000,- dividend op de (certificaten van) gewone
aandelen Reesink verlaagd.

2. CONSOLIDATIE

In de geconsolideerde jaarrekening zijn mede betrokken de activa, passiva en resultaten van de groepsmaatschappijen van
Koninklijke Reesink N.V. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen, waarin Koninklijke Reesink N.V. een beslissende zeggenschap heeft en die behoren tot haar economische eenheid. Er is geconsolideerd volgens de integrale methode, waarbij uniforme
grondslagen zijn toegepast en de intercompany-leveringen en -winsten zijn geëlimineerd.
De groepsmaatschappijen zijn:
1. Reesink Retail B.V. te Apeldoorn alsmede de daarmee verbonden vennootschap Fixet Valkenswaard B.V., welke zich richten op
de handel in doe-het-zelfartikelen.
2. Reesink Staal B.V. te Zutphen, welke zich richt op de handel in en bewerken van walserijproducten.
3. Reesink Technische Handel B.V. te Zutphen alsmede de daarmee verbonden vennootschap Stierman B.V. eveneens te Zutphen,
welke zich bezighouden met de handel in landbouwwerktuigen respectievelijk machines, werktuigen, gereedschappen en
uitrusting voor het onderhoud van bos, park en plantsoen.
4. Interlogica B.V. te Apeldoorn, welke diensten ter zake van logistiek, automatisering, financiën en administratie, alsook personele
aangelegenheden verleent.
5. Kamps de Wild B.V. te Zevenaar die zich bezighoudt met de handel in tractoren en landbouwwerktuigen.
6. Bureau voor Dienstverlening The Pentagon B.V. te Zutphen, welke zich bezighoudt met ontwikkelde en nog te ontwikkelen
activiteiten ter zake van verkopen via internet.
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7. Safety Centre International B.V. te ’s-Hertogenbosch, welke zich bezighoudt met de handel in veiligheidsschoeisel, veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.
8. Nederlandse Staal Unie B.V. te Stampersgat (voorheen I-Cons B.V.), welke zich bezighoudt met de handel in en bewerken van
walserijproducten evenals Reesink Staal B.V.
9. Stalutech Benelux B.V. te Stampersgat (voorheen Bekopart International B.V.), welke zich bezighoudt met de handel in en het
monteren van kabeldraagsystemen.
10. Packo Agri N.V. te Zedelgem (België), welke zich bezighoudt met de handel in landbouwwerktuigen alsmede machines,
werktuigen, gereedschappen en uitrusting voor het onderhoud van bos, park en plantsoen.
11. Recobel B.V. te Zutphen alsmede de daarmee verbonden vennootschap Dutec Beheer B.V., die zich richten op het beleggen en
beheren van vermogenswaarden.
2.1 Overname s

Op 18 november 2009 heeft Koninklijke Reesink N.V. via haar 100% dochterondernemingen I-Cons B.V. en Bekopart Inter
national B.V. de activiteiten en activa overgenomen van Nederlandse Staal Unie V.O.F. respectievelijk Stalutech B.V. De namen
van de vennootschappen zijn gewijzigd in Nederlandse Staal Unie B.V. en Stalutech Benelux B.V. De hiermee samenhangende
goodwill is rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen gebracht. Op 29 december 2009 heeft Reesink Technische Handel B.V.
de resterende 25% aandelen in Stierman B.V. overgenomen.
2.2 Aansprakel i j kh e i d

Voor Reesink Retail B.V., Reesink Staal B.V., Reesink Technische Handel B.V., Interlogica B.V., Recobel B.V., Safety Centre
International B.V., Nederlandse Staal Unie B.V., Stalutech Benelux B.V. en Bureau voor Dienstverlening The Pentagon B.V.
heeft Koninklijke Reesink N.V. een verklaring ex artikel 2:403 BW gedeponeerd ten kantore van het handelsregister. In verband
hiermede behoeven deze rechtspersonen niet aan alle voorschriften van Titel 9 boek 2 BW te voldoen.
2.3 Fiscale een h e d e n

Koninklijke Reesink N.V. vormt samen met de groepsmaatschappijen hierboven genoemd onder één tot en met negen (zie ook
pagina 51) met uitzondering van het onder drie genoemde Stierman B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en
is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schulden. De vennootschappen genoemd onder tien en elf
en Stierman B.V. zijn zelfstandige fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting.

3. GRO NDSL AG E N K ASSTROOMOVE R ZI C HT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
de liquide middelen. De wijzigingen in de post effecten zijn opgenomen in de mutatie vorderingen. Ontvangsten en uitgaven uit
hoofde van financieringsbaten en -lasten, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. In de kasstroom uit financieringsactiviteiten zijn de door Koninklijke Reesink N.V. betaalde dividenden
alsmede de mutatie van schulden aan kredietinstellingen begrepen. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt,
zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

4. MATER IËLE VASTE AC TIVA

De materiële vaste activa zijn te verdelen in de categorieën bedrijfsgebouwen en terreinen, bedrijfsuitrusting en vervoermiddelen.
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden conform het Besluit actuele waarde gewaardeerd op vervangingswaarde. De vervangingswaarde is vastgesteld door middel van taxaties door Jones Lang LaSalle respectievelijk Bureau Von Reth. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een actief dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt of
voortgebracht, een ander actief te verkrijgen of vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht
gelijke betekenis heeft. De afschrijvingen worden bepaald met inachtneming van de restwaarde. De forse vermindering van
de actuele waarde ad € 8,3 miljoen betreft voor € 4,7 miljoen afwaardering van 17 hectaren grond die dienstbaar zijn aan de
eigen bedrijfsuitoefening en € 3,6 miljoen afwaardering door herziening van de herbouwwaarden en functionele- en technische
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verouderingen. Wijzigingen in de waardering worden direct in het eigen vermogen gemuteerd, totdat voor betreffend actief de
reserve herwaardering volledig is aangewend.
In 2009 is met Ten Brinke Gosselink Projectontwikkeling B.V. een verkoopovereenkomst getekend met betrekking tot het
onroerend goed te Zevenaar. De gebouwen en terreinen die nu nog dienstbaar zijn aan onze eigen bedrijfsuitoefening (Kamps de
Wild B.V.), zijn gewaardeerd tegen de geschatte netto-opbrengstwaarde. Bij de bepaling van deze waarde is rekening gehouden
met het feit dat voor onze rekening en risico moet worden gesloopt en gesaneerd.
De onroerende zaken die dienstbaar zijn aan de bedrijfsuitoefening hebben per 31 december 2009 een aanschaffingsprijs van
€ 30,3 miljoen, waarop bij waardering tegen aanschaffingsprijs € 8,1 miljoen cumulatief zou zijn afgeschreven.
De van deze categorie in eigendom gehouden terreinen beslaan 25,0 hectaren; hiervan zijn 8,0 hectaren bebouwd.
Bedrijfsuitrusting en vervoermiddelen worden gewaardeerd op de aanschaffingsprijs of lagere bedrijfswaarde verminderd met
de afschrijvingen. De bedrijfsuitrusting en de vervoermiddelen worden afgeschreven in perioden variërend van 3 tot 20 jaren,
afhankelijk van de geschatte levensduur van elk bedrijfsmiddel afzonderlijk. De bedrijfsuitrusting omvat kantoor- en magazijninventaris, installaties en niet-gemotoriseerde transportmiddelen. Onder vervoermiddelen zijn opgenomen (vracht-)auto´s en
gemotoriseerde transportmiddelen voor intern transport.
Bedrijfsgebouwen

Bedrijfs-

Vervoer-

en terreinen

uitrusting

middelen

Totaal

Aanschaffingswaarde

28.310

15.427

2.411

46.148

Cumulatieve veranderingen in de actuele waarde

30.441

-

-

30.441

Cumulatieve afschrijvingen

-5.843

-10.357

-1.524

-17.724

Boekwaarde per 31 december 2008

52.908

5.070

887

58.865

2.024

2.008

286

4.318

Investeringen
Verandering in de actuele waarde

-8.330

-

-

-8.330

Desinvesteringen tegen boekwaarde

-

-56

-32

-88

Afschrijvingen

-

-1.473

-279

-1.752

Boekwaarde per 31 december 2009

46.602

5.549

862

53.013

Aanschaffingswaarde

30.334

17.291

3.010

50.635

Cumulatieve veranderingen in de actuele waarde

22.111

-

-

22.111

Cumulatieve afschrijvingen

-5.843

-11.742

-2.148

-19.733

Boekwaarde per 31 december 2009

46.602

5.549

862

53.013

In de afschrijvingslast 2009 is voor € 0,1 miljoen een bijzondere waardevermindering op een automatiseringssysteem verwerkt.
Het totaalbedrag van de materiële vaste activa in bestelling per 31 december 2009 bedraagt € 0,1 miljoen.

5. VASTG OED BEL E G G I N G E N

Gebouwen en terreinen die niet dienstbaar zijn aan de bedrijfsuitoefening worden aangehouden voor het genereren van
huuropbrengsten en/of waardestijgingen. De waardering geschiedt tegen marktwaarde, conform het Besluit actuele waarde.
De marktwaarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld tussen terzake goed geïnformeerde partijen, die tot
een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. De marktwaarde per onroerende zaak is door middel van taxaties door
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Jones Lang LaSalle respectievelijk Bureau Von Reth vastgesteld. In 2009 is de verkoop van de terreinen aan de Havenstaat te
Zutphen aan Heijmans Vastgoed Realisatie B.V. afgerond. Wel leidden in het boekjaar de kosten van sloop en sanering tot een
last van € 0,4 miljoen. De marktwaarde van het vastgoed te Rotterdam is in 2007 verlaagd naar nihil vanwege de tussentijdse
beëindiging van de erfpacht door het Havenbedrijf. Het over deze eenzijdige beëindiging gerezen geschil is door ons aan de
rechter voorgelegd. De rechter heeft vonnis gewezen en de beëindiging door het Havenbedrijf nietig verklaard. Het Havenbedrijf
is in hoger beroep gegaan en de marktwaarde is daardoor niet gemuteerd.
In 2009 is met Ten Brinke Gosselink Projectontwikkeling B.V. een verkoopovereenkomst getekend met betrekking tot het
onroerend goed te Zevenaar. De gebouwen en terreinen die niet dienstbaar zijn aan onze eigen bedrijfsuitoefening zijn gewaardeerd tegen de geschatte netto-opbrengstwaarde. Bij de bepaling van deze waarde is rekening gehouden met het feit dat voor
onze rekening en risico moet worden gesloopt en gesaneerd. De in onderstaande opstelling vermelde verandering in de actuele
waarde houdt verband met de 17 hectaren (landbouw-)gronden gelegen in het buurtschap De Kar oostelijk van Apeldoorn en
aan de zuidzijde van de A1. Bij de herwaardering is leidend geweest dat op maximaal 3 hectaren een agrarisch ondersteunend
bedrijf gebouwd gaat worden met landbouwgronden en proefvelden. Waarderingsverschillen worden in het beleggingsresultaat
verwerkt.
De onder vastgoedbeleggingen verantwoorde onroerende zaken hebben per 31 december 2009 een aanschaffingsprijs van € 7,7
miljoen, waarop bij waardering tegen aanschaffingsprijs € 5,0 miljoen cumulatief zou zijn afgeschreven. De belastingdienst heeft
de eerder al gemaakte afspraak rondom het vormen van een herinvesteringsreserve ter grootte van de met de verkoop van de
onroerende zaken te Rotterdam en Zutphen te realiseren fiscale boekwinst, in 2005 herbevestigd. De herinvesteringsreserve is in
mindering gebracht op de investering in de nieuwbouw te Apeldoorn en leidt tot een uitgestelde belastingverplichting.

Aanschaffingswaarde

12.589

Cumulatieve veranderingen in de actuele waarde

10.287

Boekwaarde per 31 december 2008

22.876

Investeringen
Desinvesteringen tegen boekwaarde
Verandering in de actuele waarde
Boekwaarde per 31 december 2009
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve veranderingen in de actuele waarde
Boekwaarde per 31 december 2009

434
-14.000
-4.552
4.758
7.708
-2.950
4.758

De als vastgoedbelegging in eigendom gehouden terreinen beslaan 19,6 hectaren; hiervan zijn 0,9 hectaren bebouwd.
Daarnaast is in erfpacht verkregen 3.182 m2 onbebouwd en 8.258 m2 bebouwd terrein tegen een canon van € 56.000,- per jaar.
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6. FINANCIË LE VASTE AC TIVA

Deelnemingen

31-12-2009

31-12-2008

-

429

Effecten

706

706

Leningen u/g

556

1.842

1.262

2.977

Boekwaarde per 31 december 2009

Deelnemingen De post deelneming betrof een belang van 25% in de maatschap HeReVa te Cuijk waarin Koninklijke Reesink
N.V. invloed van betekenis had maar geen beslissende zeggenschap. De maatschap is in het boekjaar ontbonden.
2009
Boekwaarde per 1 januari
Kapitaalsuitkeringen
Investeringen
Resultaten deelnemingen
Boekwaarde per 31 december

2008

429

522

-667

-124

-

-

238

31

-

429

Effecten De waardering van het minderheidsbelang in Vereenigde Ingenieursbureaux “VIBA” N.V. geschiedt tegen reële waarde.
Deze is in 2009 niet gemuteerd en is nog altijd € 334.000,- lager dan de aanschaffingsprijs.
Leningen u/g Deze betreffen het langer dan één jaar lopende deel van de financiering van de winkelautomatisering van Fixetfranchisenemers. De hypothecaire lening ter financiering van de onroerende zaken van de maatschap HeReVa is in het boekjaar
afgelost.

7. VOO R R AD EN

De handelsvoorraden zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs of lagere marktwaarde met uitzondering van de
walserijproducten, waarvan de waarde sterk onderhevig is aan de prijsschommelingen van de basismaterialen. Laatstbedoelde
producten zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Wijzigingen in de vervangingswaarde worden ten gunste respectievelijk
ten laste van de reserve voor prijsverschillen op voorraden gebracht met inachtneming van de daarbij noodzakelijke toevoeging
respectievelijk onttrekking aan de voorziening uitgestelde belastingverplichtingen. Op de voorraadwaarde is een voorziening
voor incourant in mindering gebracht, die naar omvang is gerelateerd aan het niveau en de samenstelling van de voorraad.

Handelsgoederen
Voorziening voor incourant

Vooruitbetaling op voorraden

31-12-2009

31-12-2008

42.443

42.930

-4.734

-4.953

37.709

37.977

7.654

6.835

45.363

44.812

Ultimo 2009 werden de handelsgoederen voor € 37,3 miljoen (2008 € 36,9 miljoen) gewaardeerd tegen de laatst bekende
inkoopprijs of lagere marktwaarde en voor € 5,1 miljoen (2008 € 6,0 miljoen) tegen vervangingswaarde.
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8. VOR D ER ING E N

Deze zijn opgenomen voor nominale waarde. De noodzakelijk geachte voorziening voor oninbare vorderingen is hierop in
mindering gebracht. De voorziening dubieuze debiteuren bedroeg ultimo 2009 € 1.668.000,- (2008 € 1.918.000,-).
31-12-2009

31-12-2008

16.400

21.979

-

2.721

3.517

3.363

19.917

28.063

Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen

9. E FFEC TEN

Het effectenbezit is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs c.q. lagere marktwaarde. In deze post zijn begrepen ten behoeve van
medewerkers gehouden certificaten van aandelen Recopart B.V. ten bedrage van € 521.000,- (2008 € 521.000,-), zijnde een
belang van 38,2%. Deze vennootschap bezit alle geplaatste cumulatief preferente aandelen A Koninklijke Reesink N.V. waarvoor
wordt verwezen naar toelichting 11.

10. GRO EPSVE R MOG E N

Saldo per 1 januari 2008

Reserve

Reserve

Geplaatst

herwaar-

voor eigen

kapitaal

dering

aandelen

Overige

deelde

Eigen

van

Groeps-

(11)

(12)

(13)

reserves

winst

vermogen

derden

vermogen

3.724

32.203

-2.236

37.298

6.993

77.982

-

77.982

2.910

-2.920

-

-

525

-4.073

-3.548

-3.548

-585

7.377

8.829

8.829

2

2

Winstbestemming 2007

10

Dividend over 2007
Totaalresultaat 2008

2.037

Mutatie eigen aandelen

Onver-

2

Aandeel

Inbreng uit acquisitie

4

4

Aandeel van derden in
het resultaat

-2

Overige

-197

-197

-2
-197

Saldo per
31 december 2008

3.724

Winstbestemming 2008

34.250

-2.234

150

Dividend over 2008
Totaalresultaat 2009

-6.216

Mutatie eigen aandelen

39.951

7.377

2.484

-2.634

-

-

368

-4.743

-4.375

-4.375

-361

1.991

-4.586

-4.586

892

892

892

83.068

-

Inbreng uit acquisitie
Overige

-7.578

2

-2

-1.477

6.101

83.070

-2
-1.477

Saldo per
31 december 2009

3.724

20.606

-1.342

48.543

1.991

73.522

-

73.522
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In de overige mutaties zijn aanpassingen begrepen, die corresponderen met waarderingsverschillen op het tegen vervangingswaarde gewaardeerde deel van de voorraden van Reesink Staal B.V., nadat hierop de dienaangaande te verwachten belasting
verplichting in mindering is gebracht. De omvang van de reserve voor prijsverschillen op voorraden kwam ultimo 2009 uit op
€ 2,0 miljoen (2008 € 3,5 miljoen). Artikel 2:373 lid 4 BW inzake wettelijke reserve is niet van toepassing.
Koninklijke Reesink N.V. opteert voor het rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen brengen van de bij de overname van
de activiteiten van Nederlandse Staal Unie V.O.F. en Stalutech B.V. en Packo Agri N.V. betaalde en nog te betalen goodwill (zie
pagina 61, Niet uit de balans en bovenstaande toelichting blijkende verplichtingen). Het hiermee over 2009 gemoeide bedrag ad
€ 361.000,- is verwerkt in het totaalresultaat.

11. GEPL A ATST K A PITA A L, BE SC H E R MI N G SMA ATR E G E LE N

Cumulatief

Cumulatief

Gewone

preferente

preferente

aandelen

aandelen A

aandelen B

Maatschappelijk kapitaal

7.360

1.840

9.200

In portefeuille

4.676

800

9.200

Geplaatst

2.684

1.040

0

Het geplaatste kapitaal bleef in het verslagjaar ongewijzigd.
Ten aanzien van houders van de cumulatief preferente aandelen A bestaat geen verplichting tot dividendbetaling uit jaren vóór
het verslagjaar.
Navolgende belangen groter dan 5% van het geplaatste kapitaal zijn ons ultimo 2009 bekend:
Op basis van laatste melding

Bibiana Beheer B.V. 1)

Datum

Datum

% geplaatst kapitaal in de vorm

eerste melding

laatste melding

van aandelen resp. van c.v.a.’s

30-04-03

5,00

Recopart B.V. 2)

22-01-97

Koninklijke Reesink N.V.

01-02-92

31-12-2009

Stichting Administratiekantoor van

01-01-92

31-12-2009

23-05-06

29-01-2010

27,93
5,64
65,74

Aandelen Reesink
Delta Deelnemingenfonds N.V.
P. Schoemaker
Stichting Continuïteit Reesink
1)

10,74

3)

01-02-92

5,00
4)

De heer F.L.H. van Delft houdt via genoemde vennootschap het gemelde pakket. Met de heer Van Delft is de afspraak gemaakt dat hij, evenals de overige
commissarissen en de directie, zich tot 12 maanden na zijn definitief aftreden als commissaris onthoudt van het verkopen van het door zijn vennootschap Bibliana
Beheer B.V. gehouden pakket, welk pakket hij bovendien (weliswaar indirect) voor zijn rekening en risico zal blijven aanhouden tot het verlopen van genoemde
termijn van 12 maanden.

2)

In 1996 is, in overeenstemming met een eerder door de algemene vergadering van aandeelhouders betuigde instemming, aan Recopart B.V. een recht tot verwerving
van (certificaten van) gewone aandelen verleend, hetgeen mogelijk had kunnen leiden tot een uitbreiding van het geplaatste gewone aandelenkapitaal met 5,2%.
Van verwatering zal evenwel geen sprake zijn omdat in de verhouding met Recopart B.V. is afgewikkeld zoals onder toelichting 13 wordt beschreven.

3)

Dit belang ging per 30 december 1999 als 5+ belang kwalificeren ten gevolge van intrekking per genoemde datum van 16,8% van het door ons geplaatste
aandelenkapitaal.

4)

Potentieel belang, zie hierna.
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Aan de Stichting Continuïteit Reesink is het recht verleend tot het nemen van alle in ons maatschappelijk kapitaal begrepen
cumulatief preferente aandelen B. Met de stichting is overeengekomen dat op de cumulatief preferente aandelen B niet meer
stemmen zullen worden uitgebracht dan overeenkomt met het aantal op dat moment uitstaande gewone aandelen en cumulatief
preferente aandelen A tezamen.
Het bestuur van deze Stichting Continuïteit Reesink bestond ultimo 2009 uit drie personen die onafhankelijk van Koninklijke
Reesink N.V. zijn, te weten de heren R. van Dam, J. Reesink en H.A.A. Kienhuis. Voorts waren bestuurslid twee personen die
uit de kring van de vennootschap werden benoemd, zijnde de heren C.P. Veerman en G. van der Scheer.
Uitoefening van de optie en gebruikmaking van het stemrecht door de Stichting Continuïteit Reesink zoals hierboven bedoeld
geldt als een zogenaamde beschermingsmaatregel. Deze zal naar verwachting worden ingezet, indien zulks naar het oordeel
van het bestuur van de Stichting Continuïteit Reesink onder inachtneming van het bepaalde in de wet en in de statuten van de
stichting wenselijk wordt geacht.
De vennootschap heeft zich ten gunste van de Stichting Continuïteit Reesink verplicht alle in redelijkheid te maken kosten te
zullen vergoeden.
Voorts geldt de certificering van gewone aandelen met (tot 1%) beperkte royeerbaarheid als een beschermingsmaatregel. Daarbij
is aangesloten bij de per 1 oktober 2004 van kracht geworden nieuwe wetgeving. Verwezen wordt voorts naar hetgeen hierover
werd overwogen en nader gesteld in de uitlating omtrent Corporate Governance, zoals door Koninklijke Reesink N.V. via de
eigen website reeds is gepubliceerd.
Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink was ultimo 2009 samengesteld uit drie leden, die
onafhankelijk van Koninklijke Reesink N.V. zijn, te weten de heren W.G. van Hassel, H.A.D. van den Boogaard en H.G.J. Kamp.
Met ingang van 1 januari 2010 is het bestuur uitgebreid met de heer A.D. Plaggemars. Uit de kring van de vennootschap heeft de
heer B. van der Weerden in het bestuur zitting.
De directie van Koninklijke Reesink N.V. verklaart hierbij dat is voldaan aan de criteria van onafhankelijkheid, waarbij voor de
invulling van dat begrip wordt aangesloten bij art. 2:118a lid 3 BW.

12. R E S ERVE H E RWA A R D E R I N G

De gebouwen en terreinen (materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen) worden gewaardeerd op actuele waarde. Voor de
wijzigingen in de waarderingen bij aanvang van toepassing Besluit actuele waarde per 1 januari 2006 en de mutaties ultimo
boekjaren die verwerkt worden in het eigen vermogen (zie toelichtingen 4 en 14), wordt een reserve herwaardering, rekening
houdend met de latente belastingverplichtingen, gevormd. Daarnaast wordt de reserve herwaardering gemuteerd voor de waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen die in het vorig boekjaar via de resultatenrekening zijn verwerkt (zie toelichtingen 5 en
14). De reserve herwaardering kwalificeert als wettelijke reserve en staat dan ook niet ter beschikking van de aandeelhouders.

13. R E S ERVE VOOR E I G E N A A N D EL E N

In het verslagjaar heeft de directie, met goedkeuring van de raad van commissarissen 34.767 (certificaten van) eigen aandelen
vervreemd waarvan 34.667 stuks zijn geleverd aan Recopart B.V. ter uitoefening van haar rechten. De verkrijgingsprijs ad
€ 1.342.000,- van de per 31 december 2009 door de groep gehouden 52.527 (certificaten van) eigen aandelen is in mindering
gebracht op het eigen vermogen. De ingekochte (certificaten van) gewone aandelen hebben een nominale waarde van € 4,-.
Op grond van wettelijke bepalingen is de waarde van dit bezit niet in de balans geactiveerd. Het ingekochte aantal (certificaten
van) gewone aandelen vertegenwoordigt thans 5,64% van het geplaatste aandelenkapitaal.
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14. L ATENTE B EL ASTI N GVE R PLI C HTI N G E N

Deze voorziening is berekend door op het verschil tussen het commerciële en het fiscale vermogen het nominale belastingtarief
toe te passen.
Ultimo 2009

Ultimo 2008

Latente

Latente

Latente

Latente

belasting-

belasting-

belasting-

belasting-

vordering

verplichting

vordering

verplichting

Materiële vaste activa

9.220

8.716

Vastgoedbeleggingen

686

4.476

Financiële vaste activa

10

266

Voorraden

964

Vorderingen

119

136

Voorzieningen

26

Schulden

33

Belastingvordering/-verplichting
Saldering
Nettobelastingverplichting

1.609

204
66

173

79

33

205

10.936

529

15.146

-205

-205

-529

-529

-

10.731

-

14.617

A an sluiting mutatie s l atente b e l astingen

2009

2008

14.617

11.594

692

2.438

-2.610

798

-

99

Naar acute belastingschuld

-1.968

-312

Saldo 31 december

10.731

14.617

Saldo 1 januari
Dotatie ten laste van het resultaat
Mutatie in verband met aanpassing actuele waarde
Overige mutaties

15. OVER IGE VOO R ZI E N I N G E N

Garantie

Toevoeging

Vrijval ten

Ultimo

ten laste van

gunste van

en

Ultimo

2008

resultaat

resultaat

toevoegingen

2009

1.187

Kosten van herstel

300

Jubilea

348

Totaal

1.835

Onttrekkingen

785

-402

300
339

-9
-

-411

-

1.424
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Garantie
Ter dekking van aanspraken van klanten van landbouwmachines uit hoofde van overeengekomen garantieafspraken wordt
jaarlijks op basis van historische uitgaven een voorziening gevormd. Deze voorziening heeft een kortlopend karakter.
Kosten van herstel
Deze voorziening betreft de mogelijke kosten verbonden aan het in oorspronkelijke staat brengen van onze erfpachtgrond te
Rotterdam. Deze voorziening heeft een kortlopend karakter.
Jubilea
De verplichting voortvloeiend uit de jubileumregelingen wordt berekend als zijnde de contante waarde van de geschatte
toekomstige uitgaande kasstromen. Voor de berekening zijn inschattingen gemaakt voor de blijfkans en salarisontwikkeling van
de werknemers. De voorzieningen hebben een langlopend karakter.

16. NETTO - OMZET

Deze betreft de aan derden gefactureerde goederen en diensten exclusief B.T.W., gecorrigeerd met de verleende korting voor
contante betaling, in rekening gebrachte rente en kredietbeperkingstoeslag.
Op pagina 15 van het jaarverslag is de verdeling van de omzet per segment weergegeven.

17. KOSTPR I J S VA N D E OMZET

De kostprijs van de omzet betreft de laatst bekende inkoopprijs of lagere marktwaarde c.q. de vervangingswaarde franco magazijn
op het moment van verkoop, alsmede de kosten van opslag, bewerking en distributie, gecorrigeerd met de van leveranciers
genoten korting voor contante betaling.

18. PER SONEE LS KOSTE N

Deze zijn als volgt weer te geven:

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Totaal boekjaar

2009

2008

12.243

13.010

2.091

2.284

563

487

1.387

2.265

16.284

18.046

De gemiddelde personele bezetting over 2009 is berekend op 336 medewerkers (2008: 357), waarvan 23 (2008: 24) werkzaam
buiten Nederland.
De bezoldiging van onze huidige bestuurder de heer Van der Scheer bedroeg over de periode vanaf zijn benoeming op 9 mei
tot en met 31 december 2009 € 120.000,- salaris, € 50.000,- tantième en € 151.000,- bijdrage pensioenvoorziening (inclusief
backservice ad € 138.000,-).
De bezoldiging van onze voormalig bestuurder de heer Ten Doeschate (via zijn management-B.V.) bedroeg over de periode van
1 januari tot en met 9 mei 2009 € 160.000,-. In 2008 waren in de managementlasten ten behoeve van onze voormalige bestuurder
begrepen € 281.000,- salaris, € 237.000,- tantième, € 28.000,- bijdrage pensioenvoorziening, alsmede € 16.000,- als bijdrage
ter dekking van het risico van arbeidsongeschiktheid. Naast afwikkeling van de vergoeding over 2009 en de tantième over 2008
zijn in 2009 aan de voormalig bestuurder betaald een vergoeding voor vervroegd vertrek ad € 720.000,- en een vergoeding van
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€ 1.596.000,- uit hoofde van de hierna weergegeven regeling. Met instemming van de op 11 mei 2004 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is in 2004 tussen de toenmalige raad van commissarissen en de voormalig bestuurder overeengekomen,
dat de voormalig bestuurder 10% van de netto-opbrengst bij verkoop van enkele, in overwegende mate niet bedrijfsgebonden
onroerende zaken en 10% van de netto-opbrengst van de schadeclaim Apeldoorn toevalt (de zogenaamde ‘incidentals’). Met deze
regeling werd compensatie geboden voor backservice-tekorten ter zake van de pensioenopbouw ten behoeve van de voormalig
bestuurder. Ultimo het verslagjaar is in verband met de in eerste aanleg door de rechtbank toegewezen schadevergoeding ten
laste van de gemeente Apeldoorn een bedrag van € 183.000,- ten laste van het resultaat gedoteerd aan de reservering voor de
incidentals. De incidentals gerelateerd aan de verkoop van de Havenstraat te Zutphen, de gronden in het buurtschap De Kar te
Apeldoorn en de schadeclaim gemeente Apeldoorn dienen nog te worden afgerekend met de voormalig bestuurder. De totale
reservering voor de afwikkeling van de incidentals bedraagt ultimo boekjaar € 1.272.000,-.
De beloning van de huidige commissarissen is niet afhankelijk van het resultaat van de vennootschap en bedroeg € 82.000,(2008 € 98.000,-). De heer Veerman ontving in het verslagjaar € 22.000,-, de heren Van Delft, Vos en Van der Weerden ieder
€ 20.000,-. In 2009 is er sprake geweest van een beloning van € 13.000,- aan de gewezen president-commissaris de heer
Bemelmans.
Andere transacties van belang tussen verbonden partijen, als bedoeld in RJ 330, vonden in 2009 niet plaats.
Alle pensioenregelingen geldend voor werknemers van Koninklijke Reesink N.V. en aan haar gelieerde dochtermaatschappijen
kwalificeren zich als toegezegde bijdrageregelingen. Bij de toegezegde bijdrageregelingen worden de premies als last opgenomen
in het jaar waarop deze betrekking hebben en wordt de eventuele premieschuld opgenomen tegen nominale waarde. De uitvoeringsovereenkomst geldend voor de toegezegde bijdrageregeling maximeert het risico van de werkgever tot de premiebijdrage.
De toezegging ad € 1,0 miljoen aan de Pensioenstichting die de overgang mogelijk maakte is nog onder de overige schulden
opgenomen. De pensioenregeling van Kamps de Wild B.V. is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds.

19. BI JZOND ER E POSTE N

Uitkomst gerechtelijke procedures
Feestelijke ava 9 mei 2009
Eenmalige uitkering gepensioneerden < 1990
Totaal boekjaar

2009

2008

1.913

1.001

-

-300

-155

-

1.758

701

Uitkomst gerechtelijke procedures De opbrengst in 2008 betrof voor € 0,4 miljoen de afkoopsom van het distributiecontract
van Hyundai Heavy Industries Europe N.V. en € 0,6 miljoen schadevergoeding van de Gemeente Apeldoorn. In 2009 heeft de
Gemeente Apeldoorn naar aanleiding van de veroordeling door de Rechtbank € 1,9 miljoen (inclusief wettelijke rente) betaald.
Eenmalige uitkering gepensioneerden Bij de voormalige bestuurder is door een voormalig hoofd personeelszaken een verzoek
ingediend tot een eenmalige uitkering aan de groep gepensioneerden die voor 1990 vanuit hun dienstverband met pensioen
zijn gegaan. Deze groep gepensioneerden heeft een niet geïndexeerde pensioenuitkering. Begin 2010 is de éénmalige uitkering
uitbetaald.
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20. B ELEGGIN G S R E S U LTATE N

Dividend effecten
Verandering in actuele waarde vastgoedbeleggingen
Verandering in actuele waarde effecten
Dotatie overige personeelsbeloningen op lange termijn
Totaal boekjaar

2009

2008

-

634

-4.986

261

156

-132

-183

-59

-5.013

704

21. B EL ASTING E N

De vennootschapsbelasting wordt berekend op basis van het nominale tarief, rekening houdend met de fiscaal toegestane
faciliteiten.
2009

2008

Tarief vennootschapsbelasting

25,5%

25,5%

Tariefsverschil met buitenland

0,9%

1,0%

Belastingvrije winst/niet-aftrekbare kosten

-0,6%

-2,9%

Effectief belastingtarief

25,8%

23,6%

NIET UIT D E BA L A N S E N BOVE N STA A N D E TO E LI C HTI N G BLI J KE N D E VE R PL I C HTI N G E N

Voorwaardelijke verplichtingen Ten behoeve van financiers van afnemers zijn per 31 december 2009 terugkoopgaranties ter
zake van geleverde handelsgoederen afgegeven tot een bedrag van € 0,3 miljoen.
Koninklijke Reesink N.V. heeft zich garant gesteld ten behoeve van Claas KGaA mbH voor de verplichtingen voortvloeiende uit
de leveranties aan Kamps de Wild B.V.
In 2006 heeft Koninklijke Reesink N.V. alle aandelen in Packo Agri N.V. te Zedelgem (België) overgenomen. De voormalige
eigenaren ontvangen tot en met 2010 een nabetaling op de geleverde aandelen welke wordt gerelateerd aan de winst van Packo
Agri N.V., waarbij de afspraak geldt dat er jaarlijks eerst sprake moet zijn van voldoende winst om ons als aandeelhouder een
redelijk basisrendement te bieden.
Koninklijke Reesink N.V. en haar geconsolideerde deelnemingen zijn bij enkele rechtsgedingen betrokken. De afloop van deze
rechtsgedingen zullen naar verwachting niet leiden tot negatieve invloeden van materiële betekenis op de in deze jaarrekening
gepresenteerde financiële positie van de vennootschap.
Langlopende verplichtingen De verplichtingen uit hoofde van huur- en operationele lease-overeenkomsten bedragen € 2,2
miljoen waarvan kortlopend € 0,7 miljoen.
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kosten van de e x terne accountant

In onderstaande tabel zijn de honoraria van onze externe accountant Deloitte Accountants B.V. opgenomen. Naast de accountantscontrole werden er in 2009 en 2008 geen diensten door Deloitte geleverd.

Onderzoek van de jaarrekening

2009

2008

135

110

Andere controleopdrachten

-

-

Andere niet controlediensten

-

5

135

115
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Vennootschappelijke balans
(vo or vo or stel win stb e stemm ing)

31-12-2009

(in duizenden euro’s)

31-12-2008

(De nummering verwijst naar de toelichting)

VASTE AC TIVA

Materiële vaste activa (2)

95

Financiële vaste activa (3)

76.326

100
99.460
76.421

99.560

VLOTTE N D E AC TIVA

Vorderingen op groepsmaatschappijen

10.115

10.046

Overige vorderingen

893

2.626

Effecten

521

521

11.529

13.193

Schulden aan kredietinstellingen

9.432

24.479

Overige schulden

4.094

5.078

KO RTLO PE N D E SCHU L D EN

13.526

29.557
-1.997

-16.364

74.424

83.196

U ITKOMST AC TIVA
MI N KO RTLO PEND E VER PL ICHTINGEN
VOOR ZI E N I NGEN

Latente belastingverplichtingen
Overige voorzieningen

902

128

-

902

128

E I G E N VE R MOGEN (4)

Geplaatst kapitaal
- gewone aandelen

2.684

2.684

- cum. pref. aandelen A

1.040

1.040

Reserve herwaardering

20.606

34.250

Overige reserves

47.201

37.717

Onverdeelde winst

1.991

7.377
73.522

83.068

74.424

83.196
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Vennootschappelijke winst- en verliesrekening
(in duizenden euro’s)

2009

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

1.226

8.619

765

-1.242

1.991

7.377

Overig resultaat na belastingen
Resultaat na belastingen

2008

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
(in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld)
1. ALGE MEEN

De financiële gegevens van Koninklijke Reesink N.V. zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de
vennootschappelijke winst- en verliesrekening van Koninklijke Reesink N.V., conform artikel 2:402 BW, slechts het resultaat uit
deelnemingen na belastingen en het overig resultaat na belastingen.
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van de vennootschappelijke jaarrekening van
Koninklijke Reesink N.V. zijn gelijk aan die van de geconsolideerde jaarrekening. De deelnemingen waarop invloed van betekenis
wordt uitgeoefend worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. De geconsolideerde jaarrekening van Koninklijke
Reesink N.V. is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van Titel 9 boek 2 BW en de van toepassing zijnde Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving.

2. MATER IË LE VASTE AC TIVA

Bedrijfsuitrusting
Aanschaffingswaarde

161

Cumulatieve afschrijvingen

-61

Boekwaarde per 31 december 2008

100

Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2009

5
-10
95

Aanschaffingswaarde

166

Cumulatieve afschrijvingen

-71

Boekwaarde per 31 december 2009

95
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3. FINANCIË LE VASTE AC TIVA

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen -een evenredig deel van- de netto vermogenswaarde. In de vennootschappelijke balans
zijn de 100% deelnemingen Reesink Staal B.V., Reesink Technische Handel B.V., Recobel B.V., Bureau voor Dienstverlening The
Pentagon B.V., allen gevestigd te Zutphen, Reesink Retail B.V. en Interlogica B.V. gevestigd te Apeldoorn, Kamps de Wild B.V.
gevestigd te Zevenaar, Safety Centre International B.V. gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Nederlandse Staal Unie B.V. en Stalutech
Benelux B.V. te Stampersgat alsmede Packo Agri N.V. te Zedelgem (België) verwerkt.

Boekwaarde per 1 januari
Resultaten deelnemingen

2009

2008

99.460

104.894

1.226

8.619

-17.806

-16.274

Overige mutaties

-6.554

2.221

Boekwaarde per 31 december

76.326

99.460

Dividend

4. EIGEN VER MOG E N

Voor de toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichtingen 10 tot en met 13 op pagina 56 tot en met 58
van dit verslag.

De Directie

De Raad van Commissarissen

G. van der Scheer

C.P. Veerman, voorzitter
F.L.H. van Delft
B. Vos
B. van der Weerden

Zutphen, 2 april 2010
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Overige gegevens
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Reesink N.V. te Zutphen
Acco untantsverkl aring

Verkl aring b etreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van Koninklijke Reesink N.V. te Zutphen bestaande uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2009 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over
2009 met de toelichting gecontroleerd.
Verant woorde lijkheid van het b e stuur Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken
van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren
en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening
van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het
kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de
gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verant woorde lijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de

jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig
te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming
van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in
de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen
maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een
oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de vennootschap. Tevens omvat een controle onder
meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Oordee l Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen

van Koninklijke Reesink N.V. per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verkl aring b etreffende andere wet te lijke voo r schrif ten
en / of vo or schrif ten van rege lge vende instantie s
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het verslag van de directie, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Enschede, 2 april 2010
Deloitte Accountants B.V.
was getekend: drs. A.J.E. Jansman RA
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VOOR STE L TOT W I NSTVE R D EL I N G

(in duizenden euro’s)
Ingevolge artikel 13 van de statuten luidt de winstverdeling als volgt:
Winst volgens artikel 13 lid 2 van de statuten

1.991

Cumulatief preferent dividend:
4,5% per (volgestort) preferent aandeel A

47
1.944

Onttrekking aan de overige reserves
Ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders

740
2.684

Dividend per gewoon aandeel van € 4,-:
€ 4,- over 670.948

2.684
0

Indien besloten wordt het bedrag ‘Ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders’ geheel voor dividend
betaling te bestemmen, dan zal € 4,- dividend per aandeel over het boekjaar 2009 aan de houders van gewone aandelen worden
uitgekeerd, voor zover nodig onder inhouding van 15% dividendbelasting.
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Statutaire bepa lingen inzake de winst verde l ing

Inzake de winstverdeling is in de statuten het volgende bepaald:
Winst en verlies.
Artikel 13.
1. Uit de winst, die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, kan de directie onder goedkeuring
van de raad van commissarissen zoveel reserveren als zij nodig oordeelt.
2. Van het na toepassing van het vorige lid resterende wordt, zo mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen uitgekeerd het
hierna te noemen percentage van het op die aandelen gestorte bedrag. Indien de winst, bedoeld in de vorige zin, niet toereikend
is om gemeld percentage uit te keren, vindt het daarin bepaalde en het hierna in dit artikel bepaalde eerst toepassing, nadat het
tekort is ingehaald. Voor wat betreft de uitkering op de cumulatief preferente aandelen A, is het hiervoor bedoelde percentage
vier en een half procent (4,5%). Voor wat betreft de uitkering op de cumulatief preferente aandelen B, is het hiervoor bedoelde
percentage gelijk aan het gemiddelde van de depositorente van de Europese Centrale Bank, verhoogd met een op- of afslag,
gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering geschiedt. Het dividend wordt berekend over het gestorte deel van het
nominaal bedrag.
De op- en afslag zal maximaal vier procent bedragen en wordt vastgesteld door de directie onder goedkeuring van de raad van
commissarissen ten tijde van de eerste uitgifte van een cumulatief preferent aandeel.
3. Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde uitkering op cumulatief preferente aandelen plaatsvindt, het op die
cumulatief preferente aandelen gestorte bedrag ingevolge gedeeltelijke kapitaalvermindering is verlaagd of, wat de cumulatief
preferente aandelen B betreft ingevolge een besluit tot verdere storting, is verhoogd, zal de uitkering worden verlaagd respectievelijk, zo mogelijk, worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van de
verlaging respectievelijk verhoging, berekend vanaf het tijdstip van de verlaging respectievelijk vanaf het tijdstip waarop de
storting, die verplicht is geworden, plaatsvindt.
4. Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld en in dat boekjaar een of meer cumulatief preferente aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken of op cumulatief preferente aandelen volledig is terugbetaald, hebben degenen die blijkens het in artikel
3 bedoelde register ten tijde van bedoelde intrekking casu quo terugbetaling houder van cumulatief preferente aandelen waren,
een onvervreemdbaar recht op uitkering van winst als hierna omschreven. De winst, die aan een bedoelde persoon zo mogelijk
wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van de uitkering, waarop hij op grond van het bepaalde in lid 1 recht zou hebben, indien
hij ten tijde van de winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de hiervoor bedoelde cumulatief preferente aandelen, naar
tijdsgelang berekend over de periode dat hij in bedoeld boekjaar houder van cumulatief preferente aandelen was. Met betrekking
tot een wijziging van het bepaalde in dit lid wordt het voorbehoud gemaakt als bedoeld in artikel 122 boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
5. Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte van cumulatief preferente aandelen heeft plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het
dividend op de cumulatief preferente aandelen naar rato, tot de dag waarop de storting op die aandelen is geschied, worden
verminderd.
6. De na toepassing van het vorige lid overblijvende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan de houders van gewone aandelen, in verhouding van hun bezit aan gewone
aandelen, hetzij ter reservering, met dien verstande, dat van die overblijvende winst in ieder geval aan de houders van gewone
aandelen, zo mogelijk, een bedrag wordt uitgekeerd, gelijk aan vijf procent (5%) van het nominale bedrag hunner aandelen.
7. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen
voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd
met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
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Informatie over de Commissarissen
D e heer F. L.H . van D e l f t ( 6 4 ) , NL

Benoemd op/tot:

11-05-2004 / Periodiek aftredend AvA 2010

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie:

Oud-CFO/aandeelhouder Commit Beheer B.V.
Directeur/aandeelhouder Bibiana Beheer B.V.
Directeur/aandeelhouder Delon AIR B.V.

Belangrijke (neven)functies:

Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Recopart

Andere commissariaten:

Commissaris/aandeelhouder Art Cinema B.V.

D e heer C.P. Veer man ( 6 0 ) , NL

Benoemd op/tot:

08-05-2008 / Periodiek aftredend AvA 2013

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie:

CEO Bracamonte B.V. te Groesbeek
Hoogleraar Universiteit van Tilburg en Wageningen Universiteit

Belangrijke (neven)functies:

Voorzitter Raad van Toezicht onderzoeksproject Kennis voor Klimaat
Lid Raad van Toezicht Deltares
Voorzitter Vereniging Natuurmonumenten
Voorzitter Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
Voorzitter Projectcommissariaat Noord/Zuidlijn
Voorzitter Raad van Toezicht Roosevelt Academy
Voorzitter Review Committee TI Pharma
Voorzitter Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel
Voorzitter Raad van Advies Dutch Delta Academy

Andere commissariaten:

Rabobank Nederland
Barenbrug Holding B.V.
USG People (Voorzitter)
Ziekenhuis Ikazia Rotterdam
Prominent
KDS
DHV Holding B.V.
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D e heer B. Vos ( 7 0 ) , NL

Benoemd op/tot:

11-05-2004 / Periodiek aftredend AvA 2011

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie:

Algemeen Directeur TCA
Oud-lid Raad van Bestuur Unigro
Oud-Voorzitter directie Hema
Oud-Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Belangrijke (neven)functies:

Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Recopart
Voorzitter Raad van Toezicht Kempen Capital Management N.V.

Andere commissariaten van beursgenoteerde

Middle Europe Real Estate N.V.

ondernemingen:

Tsjechië en Slowakije Fonds (Voorzitter)
Bulgarije – Roemenië Fonds (Voorzitter)
Corio (Voorzitter)
Rusland Midcap Fund (Voorzitter)

D e heer B. van der Weerden ( 7 1 ) , NL

Benoemd op/tot:

11-05-2004 / Periodiek aftredend AvA 2012

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie:

Oud-CEO Corrugated Division Smurfit Europe

Belangrijke (neven)functies:

General Manager Smurfit Holding Germany GmbH
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Recopart
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink

Andere commissariaten:

Smurfit Kappa GmbH (Voorzitter)
Smurfit Kappa Deutschland GmbH (Voorzitter)
Beirat Papierfabriek Scheufelen GmbH Co. KG

Aan de commissarissen zijn geen optierechten verstrekt. Commissaris Van Delft bezit (indirect) 50.000 (certificaten van) aandelen
Koninklijke Reesink N.V. De overige commissarissen bezitten geen (certificaten van) aandelen in onze vennootschap.
Het (voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie alsook de relevante (neven)functies zijn vermeld voor zover van belang voor de vervulling van de taak als commissaris bij Koninklijke Reesink N.V.
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10 jaar Koninklijke Reesink N.V.
(in duizenden euro’s)

D-GAAP

D-GAAP

2009 1)

2008

163.336

198.911

Bruto-omzetresultaat

21.196

25.183

In % van de netto-omzet

13,0%

12,7%

Personeelskosten 3)

16.284

18.046

In % van de netto-omzet

10,0%

9,1%

Bedrijfsresultaat

7.688

10.464

In % van de netto-omzet

4,7%

5,3%

Resultaat na belastingen

1.991

7.377

In % van de netto-omzet

1,2%

3,7%

In % van het gemiddelde eigen vermogen 4)

2,5%

8,9%

Afschrijvingen

1.752

1.502

Cash-flow (resultaat na belastingen plus afschrijvingen)

3.743

8.879

Ingehouden nettowinst (na voorstel winstbestemming)

-

2.634

Netto-omzet

4,5% Dividend cum. pref. aandelen A

47

47

2.684

4.696

138,0%

64,1%

336

357

Vaste activa

59.033

84.718

Groepsvermogen

73.522

83.070

Dividend gewone aandelen
Pay-out percentage
Gemiddeld aantal medewerkers

Eigen vermogen

73.522

83.068

Gemiddeld aantal gewone aandelen van € 4,- nominaal

670.948

670.948

Totaal vermogen

124.976

158.697

26.644

14.804

Current ratio

1,68

1,25

Quick ratio

0,52

0,49

Resultaat na belastingen

2,90

10,93

Dividend

4,00

7,00

Werkkapitaal, ultimo jaar (inclusief effecten en liquide middelen)

Per gewoon aandeel van € 4,- nominaal

Cash-flow

5,51

13,16

Eigen vermogen 4)

110,03

125,59

Beurskoers ultimo

72,60

68,00

1) Na stelselwijziging per 1-1-2009. Boekjaren 2006 tot en met 2008 aangepast.
2) Na stelselwijziging per 1-1-2006. Voorgaande jaren zijn niet aangepast.
3) Zie voorts toelichting nummer 18.
4) Berekend over het eigen vermogen, vermeerderd met de (op grond van wettelijke bepalingen) niet in de balans begrepen verkrijgingsprijs van de ingekochte
certificaten van eigen aandelen. Het eigen vermogen per gewoon aandeel komt voor 2009 door deze vermeerdering € 2,00 hoger uit (2008: € 3,33).
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D-GAAP

D-GAAP

2007

2006 2)

D-GAAP

D-GAAP

2005

2004

2003

2002

2001

2000

184.618

169.290

128.880

126.853

115.288

117.478

117.574

126.295

23.980

22.998

16.291

16.850

16.742

18.414

18.143

18.479

13,0%

13,6%

12,6%

13,3%

14,5%

15,7%

15,4%

14,6%

17.892

17.940

13.677

15.859

14.901

16.412

15.302

16.396

9,7%

10,6%

10,6%

12,5%

12,9%

14,0%

13,0%

13,0%

8.214

7.406

4.328

3.659

3.394

5.233

4.741

5.188

4,4%

4,4%

3,4%

2,9%

2,9%

4,5%

4,0%

4,1%

6.524

5.588

3.208

2.890

2.511

3.983

3.649

3.910

3,5%

3,3%

2,5%

2,3%

2,2%

3,4%

3,1%

3,1%

8,3%

9,5%

7,8%

7,1%

6,3%

10,2%

9,7%

10,7%

1.628

1.464

1.997

2.197

1.807

1.227

1.246

1.217

8.152

7.052

5.205

5.087

4.318

5.210

4.895

5.127

2.452

2.187

477

159

116

1.588

1.254

1.515

47

47

47

47

47

47

47

47

4.026

3.355

2.684

2.684

2.348

2.348

2.348

2.348

62,6%

60,5%

84,9%

94,4%

95,3%

59,7%

65,2%

60,8%

361

359

337

368

353

390

422

445

79.717

77.793

29.298

29.568

29.107

23.234

8.509

8.850

77.982

73.839

38.419

38.635

36.931

37.238

35.474

34.243

77.982

73.839

38.419

38.635

36.931

37.238

35.474

34.243

670.948

670.948

670.948

670.948

670.948

670.948

670.948

670.948

144.638

135.433

74.266

78.118

76.921

66.079

57.329

60.650

15.056

15.478

11.438

12.942

13.410

20.681

33.492

33.640

1,30

1,37

1,34

1,36

1,39

1,93

3,19

2,85

0,49

0,50

0,56

0,50

0,56

0,78

1,53

1,31

9,65

8,26

4,71

4,24

3,67

5,87

5,37

5,76

6,00

5,00

4,00

4,00

3,50

3,50

3,50

3,50

12,08

11,10

7,69

7,51

6,37

7,70

7,23

7,57

118,01

112,09

59,95

60,28

57,74

58,20

55,59

53,76

105,00

98,95

76,35

55,00

49,95

50,00

45,00

49,30
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Bestuur Koninklijke Reesink N.V.
en werkmaatschappijen
Koninklijke R ee s ink N . V .

Raad van Commissarissen

C.P. Veerman, voorzitter
F.L.H. van Delft
B. Vos
B. van der Weerden

Directie, CEO (statutair)

G. van der Scheer

Directie, CFO

G.T.M. Linnenbank

Directie

J.I. ten Dijk-van Diermen

R ecob el B.V .

Directie

Koninklijke Reesink N.V.

Inter logica B . V .

Directie

Koninklijke Reesink N.V.

R ee s ink R etail B .V .

Directie

J.I. ten Dijk-van Diermen
Koninklijke Reesink N.V.

R ee s ink Technische Hande l B .V .

Directie

A. Mulder a.i.
Koninklijke Reesink N.V.

STIER MAN B. V .

Directie

Reesink Technische Handel B.V.

K a mps de Wi l d B . V .

Directie

E.J. Ros
Koninklijke Reesink N.V.

Packo Agri N . V .

Directie

J. Packo
Koninklijke Reesink N.V.
Recobel B.V.

R ee s ink Staal B .V .

Directie

G. van der Scheer
Koninklijke Reesink N.V.

Neder l andse Staa lunie B. V .

Directie

T. Bras
Koninklijke Reesink N.V.

Stalutech Benelux B .V .

Directie

T. Bras
Koninklijke Reesink N.V.

Safet y Centre Internati ona l B .V .

Directie

J. Liem
Koninklijke Reesink N.V.

Bureau voo r D ienst ver l ening
The Pentag on B . V .

Directie

Koninklijke Reesink N.V.
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Verslag van de Stichting Administratiekantoor
van aandelen Reesink
Aan de houders van certificaten van gewone aandelen

opvolger van mevrouw Verscheure. De vacature van de heer

Koninklijke Reesink N.V.

Westendorp is per 1 januari 2010 ingevuld met de benoeming
van de heer A.D. Plaggemars waardoor het bestuur weer ‘op

De gewijzigde administratievoorwaarden voor de uitgifte

sterkte’ is.

van certificaten door de Stichting zijn vastgesteld bij notariële
akte van 23 januari 2009. Exemplaren van deze voorwaarden

In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal bijeen,

zijn voor certificaathouders kosteloos verkrijgbaar bij de

een maal voor de eigen jaarlijkse bestuursvergadering

Stichting en bij Hollandsch Administratiekantoor B.V. te

waarin onder meer de eigen jaarrekening aan de orde

Amsterdam. Laatstgenoemde heeft ook gedurende het

kwam. De andere bijeenkomst betrof de op 9 mei 2009

verslagjaar de administratieve werkzaamheden verbonden

gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van

aan de certificering van gewone aandelen uitgevoerd.

de vennootschap. Van de geboden mogelijkheid voor de

Op grond van het door Hollandsch Adminitratiekantoor

daarbij aanwezige vergaderdeelnemers om een volmacht

B.V. uitgebrachte verslag delen wij u mede dat het door

te verkrijgen om het stemrecht te kunnen uitoefenen op de

de vennootschap over het boekjaar 2008 gedeclareerde

met hun certificaten corresponderende aandelen, werd door

dividend van € 7,- per gewoon aandeel per 20 mei 2009 op

houders van 12.750 certificaten gebruik gemaakt. Daarnaast

de certificaten betaalbaar is gesteld.

vertegenwoordigde de Stichting tijdens deze vergadering
60,8% van het totale stemgerechtigde kapitaal.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, lid 2 van de
administratievoorwaarden bericht de Stichting dat haar

De kosten gemoeid met de activiteiten van de stichting

werkzaamheden in 2009 hebben bestaan uit het op haar

bedroegen in totaal € 23.000,-. Hier in begrepen is € 8.000,-

naam doen houden, doen stellen en in administratie nemen

wegens bezoldiging bestuurders.

van gewone aandelen Koninklijke Reesink N.V., elk groot
€ 4,- nominaal, en het daartegen uitgeven van royeerbare

Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink

certificaten aan toonder. Voorts in voorkomende gevallen,

Ecofactorij 20, 7325 WC Apeldoorn

uit het omwisselen van certificaten in daarmee corresponderende aandelen, een en ander met inachtneming van de

W.G. van Hassel, bestuurslid B, voorzitter

bepalingen van de statuten van de vennootschap.

H.A.D. van den Boogaard, bestuurslid B

Het uitstaande nominale bedrag aan certificaten nam in

H.G.J. Kamp, bestuurslid B

2009 door omwisseling van aandelen per saldo toe met

A.D. Plaggemars, bestuurslid B

€ 120, - (30 CVA’s ) tot € 2.448.052,- (612.013 CVA’s) per

B. van der Weerden, bestuurslid A

31 december 2009.
Apeldoorn, 2 april 2010
Het bestuur was gedurende 2009 samengesteld uit vier
zogenoemde outsiders (bestuursleden B) en één door de
vennootschap aangewezen lid (bestuurslid A). In verband
met de aanpassing van onze statuten met betrekking tot de
zittingsduur voor bestuursleden van maximaal 12 jaar zijn
gedurende het afgelopen jaar mevrouw A.M.A. Verscheure
en de heer A.J. Westendorp als bestuurslid B afgetreden.
Gedurende hun langjarige lidmaatschap van het bestuur van
de Stichting zijn beiden zeer betrokken geweest bij het wel
en wee van Koninklijke Reesink N.V. Het bestuur dankt hen
voor hun deskundige inbreng. De heer W.G. van Hassel
is met ingang van 1 juli 2009 tot voorzitter benoemd als
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