
 
 
 
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 160e Algemene 
Ledenvergadering.  
 
De vergadering zal plaatsvinden op maandag 4 april 2022 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) 19.35 Ingekomen stukken en mededelingen 
 
3) 19.40  Notulen 159e jaarvergadering d.d. 28 april 2021 
 
4) 19.45  Jaarverslag KVBC, waarin opgenomen het jaarverslag van de keuringscommissie, Nederlandse 

Planten Collecties en Sortimentstuin Harry van de Laar 
 
5) 19.50 Beleidsplan 2021-2025 
 
6) 20.00 Dendroflora 

Ronald Houtman, hoofdredacteur van Dendroflora, doet verslag van de activiteiten van de redactie en 
zal een korte toelichting geven op de inhoud van Dendroflora nr. 58-2022.  

 
7) 20.10  Keuringscommissie 

De voorzitter van de keuringscommissie, Lendert de Vos, vertelt over de activiteiten van de 
keuringscommissie van de afgelopen periode. Hans van Gemeren toont de nominaties voor “Beste 
Nieuwigheid 2021”. Genomineerd zijn: 
- Buddleja davidii 'Botex 006' (BUTTERFLY CANDY LITTLE RUBY) 
- Hydrangea macrophylla 'Jong 02' (AFTER MIDNIGHT) 
- Hydrangea paniculata 'Breg14' (POLESTAR) 
- Hydrangea paniculata 'LC NO12' (Living Pinky Promise) 
- Salvia 'Bocofpea' (FEATHERS PEACOCK) 

 
8) 20.20 Nederlandse Planten Collecties 
 De voorzitter van de NPC, Cor van Gelderen, informeert de vergadering over de activiteiten van de NPC.  
 
9) 20.30 Sortimentstuin Harry van de Laar 

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

10) 20.40 Financieel overzicht en vaststelling begroting en contributie 
Het financieel overzicht van 2021 en de begroting voor 2022 zullen ter goedkeuring aan de vergadering 
worden voorgelegd.  

 



 
11) 20.50 Financiële participatie in de Tuinen van Boskoop 

Vorig jaar heeft de KVBC een lening van € 40.000,- verstrekt aan Stichting Maatschappelijk Vastgoed 
Greenport Boskoop (SMVGB) om deze in de gelegenheid te stellen, grond aan te kopen voor de 
ontwikkeling van de Tuinen van Boskoop. De lening was een overbrugging en zal dit jaar worden 
terugbetaald. Voor de inrichting en exploitatie van de Tuinen van Boskoop wordt er een coöperatie 
opgericht waarin naast andere partijen ook de KVBC is gevraagd te participeren door middel van de 
aankoop van certificaten. Het bestuur stelt voor om voor € 40.000,- te participeren in de coöperatie i/o. 
Helma van der Louw zal een en ander toelichten. In de pauze is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen aan diverse betrokkenen.  

 
12) 21.05 Verkiezing nieuwe bestuursleden 
 Aftredend en herkiesbaar: Ronald Houtman (vice-voorzitter) 

 Johan Stolwijk  
Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Wischmann (penningmeester) 

  Lendert de Vos 
 Het bestuur stelt als kandidaat voor: Petra Nouws 
  Fons van Wezel  
  

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 2021”. 

 
13) 21.10  Pauze 
 
14) 21.25 Stemming over deelname aan de Tuinen van Boskoop  
 
15) 21.30 Uitslag bestuursverkiezing en bekendmaking “Beste Nieuwigheid 2021”  
 
16) 21.40 Rondvraag 
 
17) 21.50 Presentatie Peter Verkade  

Peter Verkade is landschapsarchitect en zijn ontwerpbureau heeft als primaire werkveld de 
buitenruimte. Dit kan zijn: openbare ruimte en stedenbouw, in stedelijke en landelijke gebieden, van 
kleinschalig tot grootschalig, van onderzoek en visie tot concreet ontwerp. Peter is betrokken bij de 
inrichting van de Tuinen van Boskoop. Dit gebied moet de rijke historie van de sierteelt ‘ademen’, maar 
ook de innovatieve toekomst. 

 
18) 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. 
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