
 
 
 
 
Aan:  Leden KVBC 
Betreft: Algemene ledenvergadering KVBC 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Het bestuur van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen nodigt u van harte uit voor de 
158e algemene ledenvergadering.  
 
De vergadering zal plaatsvinden op maandag 3 februari 2020 in Flora Boskoop, Parklaan 4  
te 2771 GB Boskoop, aanvang 19.30 uur. 
 
Agenda  
 
1) 19.30  Opening en welkom door H. van der Louw, voorzitter van de KVBC 
 
2) 19.40 Ingekomen stukken en mededelingen 
 
3) 19.45  Notulen 157e jaarvergadering d.d. 4 februari 2019 
 
4) 19.55  Jaarverslag KVBC, waarin opgenomen het jaarverslag van de keuringscommissie, 

Nederlandse Planten Collecties en Sortimentstuin Harry van de Laar 
 
5) 20.05 Dendroflora 

Ronald Houtman, hoofdredacteur van Dendroflora, doet verslag van de activiteiten van de redactie en 
een korte toelichting geven op de inhoud van Dendroflora nr. 55-2019.  

 
6) 20.15  Keuringscommissie 

De voorzitter van de keuringscommissie, Lendert de Vos, vertelt over de activiteiten van de 
keuringscommissie van het afgelopen jaar. Hans van Gemeren toont de nominaties voor “Beste 
Nieuwigheid 2019”. Genomineerd zijn: 
- Buddleja 'SRPBUD989' (BLUE SARAH) 
- Clematis 'ST17333' (MULTI PINK) 
- Clematis 'Zo14100' (LITTLE LEMONS) 
- Hydrangea arborescens ’NCHA3’ (RUBY ANNABELLE) 
- Hydrangea macrophylla 'Hocomagicevo' (MAGICAL EVOLUTION) 
- Hydrangea paniculata 'HYLV02' (WHITELIGHT) 
- Juniperus communis 'Lemon Carpet' 
- Prunus laurocerasus 'Zsófi' (SOFIA) 

- Pyracantha coccinea 'Red Star' 

 
7) 20.25 Nederlandse Planten Collecties 
 De voorzitter van de NPC, Cor van Gelderen, informeert de vergadering over de ontwikkelingen binnen 

de NPC in 2019.  
 



 
 
 
8) 20.35 Sortimentstuin Harry van de Laar 

Dick Nieuwesteeg, voorzitter Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar, doet verslag van de 
ontwikkelingen in 2019.  
 

9) 20.45 Financieel overzicht en vaststelling begroting en contributie 
Het financieel overzicht van 2019 en de begroting voor 2020 zullen ter goedkeuring aan de vergadering 
worden voorgelegd. De penningmeester stelt voor om de contributie voor 2020 te verhogen naar  
€ 79,50 voor Nederlandse leden en € 89,50 voor buitenlandse leden om de terugloop in inkomsten 
vanwege het afnemende ledenaantal en de toenemende kosten voor professionalisering en continuïteit 
op te vangen.  

 
10) 20.55 Verkiezing nieuwe bestuursleden 
 Aftredend en herkiesbaar: Helma van der Louw (voorzitter) 

 Diantha Slingerland (secretaris) 
 Jos de Jong  
Aftredend en niet herkiesbaar: Ron van Opstal 

 Het bestuur stelt als kandidaat voor: Peter Kroes 
  

Volgens de statuten die in 2005 zijn aangenomen, kan direct tot stemming worden overgegaan. Bij de 
(schriftelijke) stemming is het mogelijk om andere personen op het stembriefje te noteren. 
 

 Tijdens de stemronde voor het bestuur is er tevens gelegenheid om te stemmen op de  
“Beste Nieuwigheid van 2019”. 

 
11) 21.00  Pauze 

 

12) 21.15 Uitslag bestuursverkiezing en bekendmaking “Beste Nieuwigheid 2019” 
 
13) 21.25 Rondvraag 
 
14) 21.35 Presentatie Carien van Boxtel  

Carien van Boxtel is tuin- en landschapsontwerpster waarbij de focus ligt op groen en gebruikersgemak. 
Ze ontwerpt voor veel verschillende situaties: van tuin tot park, van daktuin tot schoolplein, van 
oeverbeplanting tot bos. Hierbij staat de gebruiker van de plek altijd centraal.  

 
15) 22.30 Afsluiting 
 
 
 
 
 
 
 
De notulen, het jaarverslag en het financieel overzicht en de begroting kunt u downloaden op:  
www.kvbc.nl/jaarstukken. 
 
 
Secretariaat: D.J. Slingerland, Het Rond 99, 3995 DN Houten. E: info@kvbc.nl. 

http://www.kvbc.nl/jaarstukken
mailto:info@kvbc.nl

