Notulen van de ALV van de Boomteeltstudieclub Horst aan de
Maas op maandag 26 januari 2015
Locatie: TreeVention Beurs 2015, Venlo
Er zijn 47 leden, afgevaardigden van sponsoren, extra genodigden ook diverse niet-leden
aanwezig die getekend hebben. De presentielijst is niet door alle aanwezigen getekend, enkele
niet-leden hebben niet ondertekend. 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 2015.
- Organisatie TreeVention, Garden Plant bedankt voor beschikbaarheid ruimte in een
passende entourage en regelen catering.
- Namens het bestuur worden alle sponsoren: Gemeente Horst aan de Maas, Agrocultuur,
ABAB, BVB, Salarispoint, Rabobank, Everris, Bayer Cropscience en begunstiger LLTB
en begeleidende organisatie Cultus Agro Advies bedankt voor het mogelijk maken dat
onze leden kennis kunnen delen op het gebied van teelt en ondernemerschap in de
boomteeltsector.
- De afmeldingen en leden die gestopt zijn worden opgenoemd.
2. Notulen algemene ledenvergadering 2014
De notulen worden goedgekeurd en worden ondertekend door voorzitter en secretaris.
3. Mededelingen
• De website wordt nog even onder de aandacht gebracht.Daar is alles terug te
vinden.
• René roept leden op zich netjes af te melden bij de begeleiding zijnde Cultus. Er is
tevredenheid over het activiteitenprogramma zoals dat nu in elkaar zit.
• Vlak voor kerst is het kwekerscafé georganiseerd door Leo van de Laak. Het
bezoekersaantal viel iets tegen, maar het was weer een goede avond.
• Afgelopen jaar is er ook weer een Meet & Green 2014 georganiseerd bij
Boomkwekerij Mart van Dijk BV (lid) welke opgenomen was in het programma van de
studieclub. Omdat dit naar tevredenheid is zal dat in 2015 vervolgd worden.
• De medewerkersgroep is goed tevreden over de activiteiten. De voorzitter haalt aan
dat zijn medewerkers iedere keer met punten terug komen waarvan ze geleerd
hebben.
• Afgelopen jaar zijn er ook 2 excursies georganiseerd. Voor de vollegrondsteelten zijn
3 bedrijven bezocht en met de containerteeltgroepen zijn de leden naar diverse
bedrijven in Engeland geweest
4. Uitreiking snoeischaren nieuwe leden
De 2 nieuwe leden die vanaf de algemene ledenvergadering van 2014 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 2014: 2 leden en 1 sponsor hebben tot op heden nog niet betaald
B) balans van 2014
C) begroting voor 2015
Er komt een opmerking uit de zaal dat over de contributie toestemming gevraagd moet
worden aan de ledenvergadering. Reactie bestuur: dat zal plaatsvinden bij punt 8 van de
agenda.
Ook de kosten van Green Connection behoeft enige uitleg, omdat die verdrievoudigen.
De beurs TreeVention is een eerste uitwerking van TGC. Het bestuur legt uit dat
continueren van TGC nu belangrijk is zodat zaken op elkaar af worden gestemd. Het
bestuur blijft de ontwikkelingen kritisch volgen en zal blijven deelnemen aan overleg
waarvoor ze uitgenodigd worden. De TGC fungeert als paraplu over alle organisaties
zodat geen zaken dubbel gedaan worden of in elkaars vaarwater lopen.
6. Kascontrolecommissie
A) Verslag kascontrolecommissie
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Hans de Swart en Tijn Vergeldt. Ze hebben
voorafgaande aan deze vergadering alle stukken doorgenomen.
Hans en Tijn geven aan dat alles er keurig uitziet en correct is. Het financiële verslag
wordt goedgekeurd.
B) Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Tijn Vergeldt blijft in de kascontrolecommissie en Hans de Swart wordt bedankt voor de
inbreng van de afgelopen 2 jaar.
Kascontrole commissie 2015: Tijn Vergeldt en Jos Selten (reserve 2014).
Betreffende commissieleden zullen tzt voor de komende jaarvergadering in 2015 worden
uitgenodigd voor het uitvoeren van de controle.
De nieuwe reserve voor controle van 2015 wordt Leon Meuter.
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. Contributieverhoging
Er wordt een contributieverhoging van € 25,- voorgesteld aan de vergadering. Het voorstel
wordt geaccordeerd door de vergadering.
9. Bestuursverkiezing
Frank Coenders is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en Frank blijft
bestuurslid. Akkoord wordt gegeven middels een applaus.
10. Groepssamenstelling
Er zijn voor 2015 geen wijzigingen in de groepssamenstelling. Er word nagedacht over een
mogelijk te vormen ‘ondernemersgroep’. Dit wordt bij agendapunt 13 nader besproken.
11. Presentatie overzicht indeling werkgroepen met activiteitenprogramma 2015
Dirand van Wijk geeft een toelichting op het activiteitenprogramma van 2015. Er wordt per
groep bekeken wat het concept programma voor 2015 is. Het activiteitenprogramma wordt up
to date gehouden op de website.
12. Projecten waarbij de studieclub betrokken is
Er zijn met leden van de studieclub namens hun groep diverse projecten aangevraagd.
Dirand van Wijk geeft een toelichting op de projecten die onder het koepelproject met PTgelden gaan lopen in 2015 en 2016. Er zijn een 6-tal projecten waarbij de regio via de
boomteeltstudieclub betrokken is.

13. Mogelijkheden ondernemersgroep
Het bestuur schetst de mogelijkheden voor een ondernemersgroep. Daarin zouden
ondernemers dieper ingaan op niet-teelttechnisch zaken. Dit komt ook vanuit de sponsoren
waarin ABAB de voorzet voor gegeven heeft.
Leon vraagt zich af of deze zaken beter gecombineerd kunnen worden met diepgang in de
huidige bijeenkomsten. Deze discussie zou gevoerd kunnen worden. Frank Coenders
benadrukt dat het om niet-teelttechnische zaken gaat zoals bv zaken over salarissen,
financiële zaken, verzekeringen enz. Met een ander doel dus.
Er is vanuit de vergadering nog weinig interesse. René zal dit nog nader toelichten in een
mail waarin het één en ander beschreven staat om nader over na te denken.
14. Rondvraag
Jan Veltmans: benadrukt het koepelproject en geeft complimenten aan Cultus, DLV,
Groeibalans en Agripoli voor de samenwerking in dit project. Dit is uniek.
15. Presentaties gastspreker
• Eddy Joosten Pegro BV inkooporganisatie voor Praxis tuincentrum
• Lex Ebus: zijn visie op de boomkwekerij
16. Afsluiting met een hapje en een drankje
Voorzitter René Coonen bedankt Eddy Joosten en Lex Ebus voor hun interessante
toelichting. Beide krijgen als dank de boomteeltstudieclub-paraplu.
Nogmaals een dankwoord voor de organisatie van TreeVention 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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