Actiepunten- en besluitenlijst
Volgende bestuursvergadering: 16 januari 2019, 19.00 uur
Locatie: Zandterweg 5 te Lottum

Actiepunten
Nr.

Onderwerp

237
242
243
244

Mail naar sponsoren voor input programma 2019
Benaderen potentiële nieuwe bestuursleden
Locatie ALV
Presentje sprekers

Actie door
wie
Org
Vz
Vz
VZ

Datum
gereed
16-01-2019
08-11-2018
16-01-2019
16-01-2019

Besluiten
(nieuwste besluit staat bovenaan)
Nr
Beschrijving (standpunt) besluit
75
Er wordt een privacy verklaring naar de leden gestuurd in het kader van de
AVG.
74
In 2019 wordt het programma gelijkwaardig+ aan 2018 met meer combinatie
van groepen: efficiënter.
73
Bestuur ondersteunt het projectplan om de CEMP te ondersteunen. De
studieclub zal geen zorg dragen voor het innen van de contributie.
72
Mails van scholingsconsulent Piet Verhoeven betreffende opleidingen worden
door het secretariaat doorgestuurd
71
In 2018 wordt het programma gelijkwaardig aan 2017.
70
Organisatie studieclubdag 8 juli Jos en René
69
Roel Breukers zal samen met Frank de sponsortaken namens het bestuur
oppakken
68
Jos Smits gaat namens het bestuur naar vergaderingen TGC
67
Kwekerscafé wordt in 2017 weer georganiseerd door Leo vd Laak
66
Het bestuur blijft deelnemen aan The Green Connection en gaat akkoord met
de jaarlijkse bijdrage van € 1149,50 incl btw
65
Contactpersoon onderzoek / projecten wordt Jos Smits
64
In 2017 wordt het programma gelijkwaardig aan 2016.
63
Groep 4 en 5 blijven apart bestaan.
62
Meet & Green wordt voor 50 % meegeteld als bijeenkomst
6 groepen = 3 bijeenkomsten voor de organisatie
61
De boomteeltstudieclub blijft participant in The Green Connection in 2016
60
In 2016 wordt het programma gelijkwaardig aan 2015:
-3 groepsbijeenkomsten, sommige gecombineerd
-kwekerscafé
-bijeenkomst op Meet & Green 2016
59
In 2015 wordt het kwekerscafé en de feestdag voor de studieclub weer
georganiseerd.
58
Naar aanleiding van een ingekomen brief van Citaverde over samenwerking
van bedrijfsleven en MBO-onderwijs is besloten deel te nemen aan de
klankbordgroep. Leden worden geïnformeerd via een nieuwsbrief.
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De prive-mailadressen van groep 3 op de website van leden worden vervangen
door mailadressen van de betreffende bedrijven. Leden van overige groepen
die dit ook willen kunnen zich melden bij het uitvoerende secretariaat
De contributie wordt vanaf 2015 algemeen verhoogd met € 25,De boomteeltstudieclubdag 2014 wordt geannuleerd en doorgeschoven naar
2015
Het bestuur blijft deelnemen aan de herinrichting van The Green Connection
en gaat akkoord met de financiële bijdrage voor de organisatie rondom de
herinrichting van TGC voor de komende 2 jaar.
Bijdrage eerste jaar ca € 250,-, tweede jaar ca € 1500,- excl btw.

27-11-2014

Bestuur gaat in op de uitnodiging voor een eerste bijeenkomst in maart over
het bouwen van het platform TGC maar behoud haar besluit #48.
Rene en Frank zullen hier aan deelnemen.
Bestuur gaat akkoord met de offerte van Leo van de Laak voor het organiseren
en begeleiden van het kwekerscafé in november 2013.
Bestuur stemt in met de technische aanpassingen aan de website zodat deze
weer up to date wordt gemaakt.
De vruchtbomen groep (nr 4) wordt opgeheven. De leden hoeven geen
contributie te betalen over 2012. Ze worden benaderd toe te treden voor 2013
bij groep sierteelt vollegrond (nr 5).
Bestuur heeft met unanieme stemmen een opvolgend voorzitter gekozen die op
18 september 2012 wordt geïnstalleerd tijdens de boomteeltstudieclubdag op
de Floriade.
De boomteeltstudieclub wil meedenken en betrokken worden bij de formatie
van ‘Een ondernemersvereniging boomkwekerij Limburg’, maar alleen indien
het onderdeel kennis- en teeltuitwisseling zelfstandig door de
boomteeltstudieclub kan blijven worden ingevuld/verzorgd.
Invoeren documenten op website wordt uitgevoerd door uitvoerend
secretariaat
Groep 4 (administratie en automatisering) wordt opgeheven ivm onvoldoende
deelnemers
Groep 1 en 2 worden samengevoegd.
Evaluatie ten behoeve van het gelopen en komende jaarprogramma wordt door
begeleiders zelf uitgevoerd
Projecten (voorstel): aanvragen cq verzoeken aan de boomteeltstudieclub om
te participeren in bepaalde projecten worden niet door het bestuur behandeld.
Het advies van het bestuur luidt contact op te nemen met ondernemers in de
meest betreffende werkgroep, waarbij het bestuur graag geïnformeerd wil
worden. Het is aan de ondernemers van de werkgroep(en) of zij willen
deelnemen. De boomteeltstudieclub is hierin dus geen partij op welk gebied
dan ook.
Aanvulling 06-02-2014: In de aanvraag van de projecten mag Cultus Agro
Advies de naam van de boomteeltstudieclub gebruikt worden ter
ondersteuning. De kennis die voortvloeit uit een dergelijk project dient in de
betreffende groep van de boomteeltstudieclub uitgedragen te worden.
Visie Boomteeltstudieclub is toekomstbestendig en blijft ongewijzigd
Verzoeken van studenten tot deelname aan activiteiten na aanmelden wordt
toegestaan.
Besluit subsidieaanvraag Praktijknetwerk 2010 is ivm afwijzing vervallen
De studieclub organiseert 6 activiteiten op jaarbasis:
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-1 jaarvergadering;
-3 groepsactiviteiten (teelt);
-1 gezamenlijke bijeenkomst op Meet & Green
-1 kwekerscafé (sponsoravond) waarbij sponsoren worden betrokken(bestuur)
-1 studieclubdag met partner
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Leden uit andere groepen kunnen, via het contactadres, verzoeken om te
mogen deelnemen aan alle activiteiten.
Op verzoek van het aanspreekpunt van een groep kan jaarlijks per groep een 2
tweedaagse excursie, al of niet in combinatie met een andere groep, worden
georganiseerd. Hiervoor treedt het aanspreekpunt namens zijn groep in contact
met de begeleiding. Een 2-daagse buitenlandse excursie wordt aangemerkt als
1 groepsactiviteit. De kosten voor vervoer, overnachting en maaltijden zijn
voor rekening van de deelnemers. De kosten voor begeleiding en organisatie
zijn voor de studieclub.
In 2014 excursie voor vollegrondsgroep en containerteelt.
Samenstelling groepsgrootte: streven naar 10 tot 15 deelnemers
Begroting bedrag Floriade 2012 is € 3500,- tbv symposium (s) onder mogelijk
‘Proef de regio’ LLTB. Werkgroep zorgt dat alle leden, partners, sponsoren en
begeleiders, naast genodigden, worden uitgenodigd. Afwijkingen c.q. acties ter
verkrijgen van ‘meer’ gelden allereerst communiceren met het bestuur.
Activiteit vindt plaats gedurende 1 dag als Boomteeltstudieclubdag.
Alleen, indien de entree in totaal hoger uitvalt dan 1500,- wordt het bedrag van
3500 opgehoogd met max. 500,-. Aan de leden en hun partners die deelnemen
aan de Boomteeltstudieclubdag 2012 wordt een bijdrage van € 10,- p.p.
gevraagd (geldt niet voor sponsoren), voor diegenen die niet in het bezit zijn
van een seizoenkaart Floriade.
Voor overige activiteiten tijdens de Floriade, die door andere boomteelt
organisaties worden georganiseerd staan we open doch beoordelen we kritisch,
zodat de deelname aan de eigen studieclubdag eind aug. niet in het gedrang
komt.
Vervallen ivm dubbel besluit zie 31
Externe mailings, flyers en verzoeken worden niet doorgestuurd naar de leden.
Mocht het dusdanig interessant zijn, komt het op de agenda van de
kwartaalvergadering.
Indien uitnodiging volgt van studieclub Boskoop om Boskoop te bezoeken,
dan gaan we daar op in.
Contributie bedraagt € 150,- per lid. Leden die een tweede lidmaatschap
willen, bedraagt het lidmaatschap € 100,- voor dit tweede lidmaatschap.
Bedrijven met meerdere leden ontvangen vanaf het tweede lid € 50,- reductie.
Tussentijds instromende nieuwe leden is tot factuurdatum lidmaatschap het
volledig lidmaatschapbedrag, daarna betalen nieuwe aanmelders voor dat jaar
geen contributie.
Leden LLTB krijgen per bedrijf € 25,- cq reductie.
Sponsoren worden niet aangemerkt als lid. Contactpersonen worden
geïnformeerd per activiteit, waarbij maximaal 1 persoon per sponsor kan
deelnemen aan elke activiteit.
Bijhouden numeriek aantal van alleen leden per groep per activiteit door
begeleidende organisatie.
Samenstelling activiteitenoverzicht eerstvolgende jaar:
Opstellen concept door zorg van begeleidende organisatie (Cultus) waarbij de
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evaluatiegegevens worden meegenomen;
Concept gezamenlijk bespreken met contactpersonen van elke
activiteitengroep;
Aanbieden compleet aangepast activiteitenoverzicht uiterlijk 31 december aan
het bestuur;
Bespreken activiteitenoverzicht op eerste kwartaalvergadering door bestuur;
Presentatie op algemene ledenvergadering;
Begeleidende organisatie speelt flexibel in op wensen en wijzigingen
gedurende de uitvoering van de activiteiten.
Er wordt geen vaste plantengroep in 2010 geformeerd
Er wordt 1 werkgroep t.b.v. medewerkers per 1-1-2010 geformeerd. Een aantal
medewerkers uit de huidige groepen worden benaderd tot deze nieuwe
werkgroep toe te treden.
Hans vd Laak wordt benoemd als penningmeester waarbij het uitvoerend
penningmeesterschap wordt uitgevoerd door Wendy vd Laak tegen een
vrijwilligersvergoeding van € 250- per jaar.
Cultus wordt vermeld met logo op website en briefpapier zolang deze de
begeleiding uitvoert.
Ledenwerving tot 01.01.2010 ondernemers- en praktijkgerichte groepen.
Leden worden geïnformeerd via email en middels fax tot en met de
jaarvergadering 2010.
Brief richting LLTB Vakgroep Boomteelt onderwerp: belangenbehartiging
overstijgende studieclubaangelegenheden.
Lidmaatschap leden Boomteeltstudieclub moeten aan een der onderstaande
criteria voldoen:
opgenomen in het huidig ledenbestand;
ondernemer/bedrijfsleider of medewerker in de primaire sector boomteelt;

Teambuilding bestuur en organisatie vervalt in 2009 en wordt gehouden na de
jaarvergadering 2010 i.v.m. wijzigingen bestuursleden.
Tijdens laatste activiteit 2009 wordt d.m.v. een enquête seizoen 2009
geëvalueerd betreffende de activiteiten, begeleiding en toekomstwensen 2010.
Notulen bestuursvergaderingen worden vanaf de 3e kwartaalvergadering 2009
weer opgepakt en weer opgesteld naast actiepunten- en besluitenlijst. Notulen
bestuursvergaderingen worden na ondertekening van de secretaris opgelegd in
het archief.
Structureel informeren van LLTB vakgroep boomteelt om onderwerpen die
niet binnen onze visie vallen onder de aandacht te kunnen brengen.
Toevoegen agendapunt jaarvergadering: aftredende bestuursleden:
2013 Geen
2014 Penningsmeester + bestuurslid 2
2015 Secretaris
2016 Voorzitter
2017 Bestuurslid 1 HL/RB
2018 Penningmeester JL + bestuurslid 2 JS
2019 Secretaris FC
Financiële ondersteuners < € 1000,- worden aangemerkt als begunstiger.
Begunstigers worden vernoemd op de website
Budget tbv gastsprekers en gastheer € 500,- wordt aan Cultus ter beschikking

08-01-2010
08-01-2010

08-01-2010
Aangepast
17-01-2012
20-11-2009
20-11-2009
20-11-2009
20-11-2009
14-09-2009
besloten
20-11-2009
aangepast
03-05-2010
aangepast
14-09-2009
14-09-2009
14-09-2009

16-04-2009
16-04-2009
Aangepast
03-11-2016

12-02-2009
21-11-2008

14

13

12
11
10
9
8
7
6

5
4
3
2
1

gesteld die dit gaat verzorgen
Studieclub organiseert een ledenwerfactie met ABAB. Nieuwe leden en leden
die nieuwe leden aanmelden voor 15 januari 2009 ontvangen een Felco
snoeischaar tijdens de jaarvergadering
Werkgroep wet & regelgeving wordt opgeheven i.v.m. te hoge kosten i.r.t. het
aantal leden. Benaming werkgroep 4 wordt: administratie en automatisering.
Leden werkgroep wet- & regelgeving worden persoonlijk benaderd met het
verzoek een andere keuze van werkgroep te maken.
Sponsoring: sponsorcontract is geformuleerd en bij secretaris opvraagbaar.
Informeren leden over nieuws op website d.m.v. een informerende fax
Inkomende post wordt elke kwartaalvergadering behandeld door het bestuur.
Boomteeltstudieclub organiseert jaarlijkse een informele activiteit. Voor 2008
geschiedt deze activiteit tijdens het rozenfestival op 11 aug.
Archief vroegere Lottumse kwekersvereniging alsmede het archief
Boomteeltstudieclub is opgeborgen bij de uitvoerend secretaris
Salarispoint kan toetreden als sponsor
Lidmaatschap: iedereen is persoonlijk lid en per groepsindeling is per persoon
contributie vereist. Incidentele deelname in ander groep blijft mogelijk en
incidenteel kan een vervanger deelnemen.
Lidmaatschap wordt via een ledenlijst zichtbaar gemaakt op de website.
Op 11 aug. 08 wordt een bijeenkomst tijdens het rozenfestival Lottum
georganiseerd voor alle leden met hun relaties en genodigden van de leden.
Facturen (zonder BTW) voortaan m.i.v. seizoen na de jaarvergadering naar de
leden versturen
Rozenterrein de Kraaijenhof: bestuur neemt geen actie aangaande financiële
afhandeling met harmonie etc.
Keuze logo als huisstijl nr. 4 i.v.m. meeste stemmen op jaarvergadering 2008
Er wordt een website ontwikkeld met de volgende pagina’s: actueel,
organisatie, verslaglegging, contact en links
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