Notulen van de ALV van de Boomteeltstudieclub Horst aan de
Maas op maandag 22 februari 2016
Locatie: BVB Euroveen, Grubbenvorst
Er zijn 38 leden, afgevaardigden van sponsoren, extra genodigden en diverse niet-leden
aanwezig die getekend hebben en 46 getelde aanwezigen inclusief sprekers. De presentielijst is
opgenomen in het archief.
1. Opening en mededelingen voorzitter
• De voorzitter heet alle aanwezigen, zowel leden als niet-leden, sponsoren en de
begunstiger van harte welkom op de jaarvergadering 2016.
• Voorzitter bedankt BVB Euroveen voor beschikbaarheid locatie en de catering.
• Er is een nieuwe begunstiger: Gardenplant. Richard Jeucken is namens Gardenplant
aanwezig en wordt namens het bestuur bedankt voor hun bijdrage aan de studieclub.
• Namens het bestuur worden ook alle overige sponsoren bedankt voor hun inbreng:
Gemeente Horst aan de Maas, Vitelia Agrocultuur, ABAB, BVB, Salarispoint, Rabobank,
Everris, Bayer Cropscience en begunstiger LLTB en begeleidende organisatie Cultus
Agro Advies.
2. Notulen algemene ledenvergadering 2015
De notulen worden goedgekeurd en worden ondertekend door voorzitter en secretaris.
3. Mededelingen
• René roept leden op zoveel mogelijk aanwezig te zijn. De studieclub heeft het liefst
zo min mogelijk ‘stille’ leden.
• Hans de Swart krijgt het woord omdat wij de week voor de ALV voorzitter is
geworden van The Green Connection. Hij heeft het stokje over genomen van Frank
Coenders. Hans licht toe wat TGC inhoud en legt uit dat de boomteeltstudieclub
onderdeel is van TGC. TGC wil de regio nadrukkelijker op de kaart zetten. Ideeën en
input zijn altijd welkom.
• De afmeldingen en leden die gestopt zijn worden opgenoemd.
• De boomteeltstudieclubdag 2015 op de kasteeltuinen was zeer de moeite waard. De
opkomst was niet zo groot. In 2016 staat er geen boomteeltstudieclubdag op het
programma.
4. Uitreiking snoeischaren nieuwe leden
De 5 nieuwe leden die vanaf de algemene ledenvergadering van 2015 tot deze vergadering
lid zijn geworden, ontvangen van het bestuur als welkomsgeschenk: de welbekende
snoeischaar.
5. Financieel overzicht
Penningmeester Joost Linskens geeft een toelichting op:
A) baten en lasten 2015
B) balans van 2015
C) begroting voor 2016

Lid Leon Coenders zegt dat de rente op de betaalrekening zeer laag is en dat de
Rabobank daar als sponsor best wat aan zou kunnen doen. De Rabobank is aanwezig
en geeft aan dat hiervoor een nieuwe regeling komt en dat dit goed komt.
Verder zijn er geen vragen over het financieel overzicht.
6. Kascontrolecommissie
A) Verslag kascontrolecommissie
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Tijn Vergeldt en Jos Selten. Ze hebben
voorafgaande aan deze vergadering alle stukken doorgenomen.
Tijn en Jos geven aan dat alles er keurig uitziet en correct is. Het financiële verslag wordt
goedgekeurd.
B) Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Jos Selten blijft in de kascontrolecommissie en Tijn Vergeldt wordt bedankt voor de
inbreng van de afgelopen 2 jaar.
Kascontrole commissie 2016: Jos Selten en Leon Meuter (reserve 2015).
Betreffende commissieleden zullen tzt voor de komende jaarvergadering in 2017 worden
uitgenodigd door de penningmeester voor het uitvoeren van de controle.
De nieuwe reserve voor controle van 2016 wordt Tobias Rötjes.
7. Decharge-verlening bestuur voor gevoerde beleid
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Dechargeverlening
vindt plaats door het geven van een applaus.
8. Bestuursverkiezing
René Coonen is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en René blijft
bestuurslid. Akkoord wordt gegeven middels een applaus. René geeft aan dat hij nog voor
een periode van 2 jaar voorzitter zal blijven.
9. Presentatie overzicht indeling werkgroepen met activiteitenprogramma 2016
Hans Pijpers geeft een toelichting op het activiteitenprogramma van 2016. Er wordt per groep
doorlopen wat het concept programma voor 2016 is. De vaste onderdelen Meet & Green,
kwekerscafé en 2 excursies zijn ook weer in het programma opgenomen. Het
activiteitenprogramma wordt up to date gehouden op de website.
Rob Wijnhoven benadrukt dat ideeën voor het programma altijd welkom zijn. Input van leden
is belangrijk voor het samenstellen van een goed programma wat aansluit bij de wensen van
de groep.
10. Rondvraag
Geen vragen
11. Presentaties gastspreker
• Rein Donselaar van BVB Euroveen houdt een presentatie over duurzaamheid in de
keten en hoe Euroveen hiermee bezig is. Het filmpje van Ecochain over LCA laat
zien hoe een footprint van een product berekend kan worden.
• Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland presenteert de activiteiten van
Tuinbranche Nederland en gaat dieper in op de veranderende wereld in de retail.
Service is erg belangrijk. De huidige business van verkoop veranderd compleet. Er
ontstaan nieuwe verdienmodellen. Ook duurzaamheid is hier een belangrijk aspect.
Dit is vastgelegd in het Groen brancheplan 2016.
• Als laatste licht stagiaire Jan Büren (Cultus) toe wat de mogelijkheden zijn van het
leer-werktraject en hoe de boomkwekers daar op dit moment tegenover staan op
basis van zijn onderzoek.
12. Afsluiting met een hapje en een drankje
Voorzitter René Coonen bedankt alle sprekers voor hun inbreng en het mede slagen van
deze avond met een presentje. Nogmaals een dankwoord voor BVB Euroveen voor het
faciliteren van deze vergadering.

Verder een dank aan alle aanwezigen voor de komst en inbreng inclusief sponsoren en René
nodigt iedereen uit om onder het genot van een drankje nog even na te praten.
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