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1. Inleiding 
Dit is het beleidsplan van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) voor de periode 
2021-2025. Dit beleidsplan volgt op het beleidsplan 2016-2020. De KVBC heeft in dit beleidsplan 
vastgelegd waar de vereniging staat en welke richting zij op wil. Dit is vastgelegd in de doelstellingen 
waarbij concrete acties benoemd zijn.  
 
2. Missie 
De KVBC wil voor haar leden en voor het vak (boomkwekerij-breed) kennis over sortiment en 
toepassingen verkrijgen en verspreiden. Dit gebeurt door o.a. onafhankelijke keuringen en door 
publicaties in bijv. de pers, op sociale media en de eigen middelen waaronder de website.  
 
3. Visie 
De basis van de KVBC is door de jaren heen “Groene Kennis Delen” met het oog op het ontwikkelen 
en behouden van “goed” sortiment. Dit gebeurt onder meer door het keuren en het publiceren van 
de keuringsresultaten. Daarnaast spelen de Nederlandse Planten Collecties (NPC) een belangrijk rol 
bij het behoud van het sortiment.  
Om een financieel gezonde vereniging te zijn en blijven, zal er meer commercieel gedacht moeten 
worden en blijft de focus op ledenwerving belangrijk. De KVBC richt zich op de gehele boomkwekerij-
sector in Nederland: kwekers, handelaren, exporteurs, hoveniers, landschapsarchitecten, aanleg en 
onderhoud.  
 
4. Contouren beleidsplan  
De KVBC werd opgericht in 1861 als de Vereeniging tot Regeling en Verbetering der Vruchtsoorten te 
Boskoop. Aanvankelijk was het takenpakket van de vereniging uitgebreider dan dat het nu is, nl. 
meer een belangenorganisatie. De oorspronkelijke doelstelling echter: het bevorderen en verbeteren 
van het sortiment met daarbij de juiste naamgeving is in al die jaren dezelfde gebleven. 
Vanzelfsprekend zal het beleidsplan hierop dienen aan te sluiten. 
 
5. Structuur 
De KVBC heeft in 2021 ca. 400 leden. Het bestuur bestaat uit 9 leden waaronder een voorzitter, 
vicevoorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast is er een uitvoerend penningmeester voor 
de administratie. Er zijn verschillende commissies actief, t.w.: 

• Keuringscommissie 
Er zijn verschillende soorten keuringen: tentoonstellings-, veld- en sterrenkeuringen. De 
Euro-trials is een samenwerkingsverband met diverse Europese landen op het gebied van 
sortimentskeuringen. Keuringsresultaten worden gepubliceerd in Dendroflora. Keurmeesters 
zijn lid van de KVBC en worden bij voorkeur ingezet bij hun specialiteit. Er is een eerste en 
een tweede secretaris voor de organisatie en verwerking van de diverse keuringen. De 
hoofdcommissie buigt zich over lopende vraagstukken. Is er verschil tussen 
keuringscommisie en hoofdcommissie? zo ja, dan misschien even aangeven. 

• Nederlandse Planten Collecties (NPC) 
De NPC bestaan sinds 1995. Veel kwekers en liefhebbers hebben een groot sortiment met 
vertegenwoordigers van een bepaald geslacht aangeplant. Deze aanplanten kunnen bij de 
KVBC worden aangemeld als NPC. De collecties zijn (al dan niet na afspraak) toegankelijk en 
dienen de volgende doelen: 
- Als levende databank van het boomkwekerijsortiment 
- Als referentiekader bij keuringen en bij onderzoek 
- Als motivatie- en inspiratiebron om het juiste sortiment toe te passen. 
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Het bestuur van de NPC bestaat uit 5 leden waaronder een voorzitter en een secretaris. 
• Publicatiecommissie 

Omdat gebleken is dat het uitgeven van boeken financieel niet haalbaar is, is deze commissie 
momenteel niet actief. 
 

Alle (actieve) commissies leveren voor de algemene ledenvergadering een jaarverslag aan waarin de 
activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden beschreven. Het bestuur van de KVBC 
is eindverantwoordelijk voor het beleid van de commissies. 

 
Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar (SHvdL) 
Er is een nauwe samenwerking met SHvdL. In het bestuur van de stichting zitten (bestuurs-) leden 
van de KVBC. Daarnaast is afgesproken dat nieuwe bestuursleden van de SHvdL worden aangedragen 
dan wel goedgekeurd door de KVBC. 

 
 
6. Koers KVBC 
De boomkwekerijsector heeft de laatste decennia te maken met schaalvergroting. Dit was in het 
beleidsplan 2016-2020 reeds onderkend. De schaalvergroting en de vergrijzing hebben grote invloed 
op het ledenbestand van de KVBC. Daarom blijft de KVBC inzetten op ledenwerving waarbij niet 
alleen gekeken wordt naar de boomkwekerij op zich maar naar de sector in het breedste zin van het 
woord: kwekers, handelaren, exporteurs, hoveniers, landschapsarchitecten, studenten, etc. De KVBC 
deelt veel kennis en er wordt gekeken hoe een deel van deze kennis uitsluitend voor haar leden 
toegankelijk gemaakt kan worden. In de afgelopen periode is gebleken dat het kostenneutraal 
publiceren van boeken niet haalbaar is. Daarom wordt gekeken naar andere manieren van “kennis 
delen”, zoals bijvoorbeeld de website, sociale media en (vak)pers. 
De kennis waarover gesproken wordt, wordt met name vergaard door het doen van keuringen, zowel 
in Nederland als met de  Euro-trials in diverse landen binnen Europa. De keuringen van de KVBC 
blijven een van de belangrijkste pijlers van de vereniging.  
De KVBC is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Tuinen van Boskoop, een project dat zich richt 
op o.a. educatie en recreatie. De Tuinen van Boskoop bieden de KVBC ruimte voor de veld- en 
sterrenkeuringen en voor promotiecollecties van de Nederlandse Planten Collecties. Hierbij wordt 
niet uit het oog verloren dat de KVBC een vereniging is met een landelijke dekking.  
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7. Doelstellingen Beleidsplan 2021-2025 
Voor de doelstellingen voor de komende periode heeft de KVBC zich gericht op drie onderwerpen die 
hieronder verder uitgewerkt worden. Bij de doelstellingen worden direct concrete acties benoemd. 
Het bestuur van de KVBC is verantwoordelijk voor het inzetten en monitoren van de acties.  

Doelstelling Actie 
Ledenwerving 
Doel is om meer nieuwe leden aan te trekken 
uit o.a. deze doelgroepen: 

- Hoveniers 
- Tuincentra 
- Gemeenten 
- Studenten 

 

a. Onderzoek naar differentiatie van de 
contributie (ander tarief voor bv. 
studenten) 

b. Onderzoek naar een 
bedrijfslidmaatschap 

c. Actief promotiemateriaal uitdelen op 
beurzen 

d. Zorgen voor duidelijke informatie bij de 
keuringen en in het bezoekerscentrum 
van de Tuinen van Boskoop 

Uitbouw activiteiten 
Leden krijgen voor hun contributie het 
volgende: 

- 4x per jaar Arbor Vitae 
- Dendroflora 
- Veldkeuringen; aanmelden is 

uitsluitend voor leden 
- Zomerexcursie 
- Sortimentsdag; kleine eigen bijdrage 
- Nederlandse Planten Collecties; 

collectiehouders moeten lid zijn en 
krijgen daarvoor een NPC-bord en 
publiciteit 

Doel is om het lidmaatschap van de KVBC 
aantrekkelijker te maken voor (potentiële) 
leden. 

a. Opzetten van een database waarin alle 
keuringen terug te vinden zijn incl. 
foto’s en juryrapport met extra 
mogelijkheden voor leden. 

b. Thema-bijeenkomst op Plantarium en/ 
of GrootGroenPus met hapje en drankje 

Samenwerking derden 
Doel van samenwerking met derden is het 
werven van nieuwe leden en het genereren van 
inkomsten.  

a. Prijsafspraken databanken fotografie 
voor gebruik HR foto’s voor de 
databank keuringen. 

b. Koppelen database keuringen met 
platformen als VARB en Royal 
FloraHolland. 

c. Samenwerking met beurspartners voor 
de nieuwighedenkeuringen en de KVBC 
Thema-avond. 

d. Met partijen als Yuverta en de 
Ontwerpacademie overleggen over 
mogelijkheden samenwerking 

e. Handhaven overleg met Nederlandse 
Dendrologische Vereniging t.b.v. Arbor 
Vitae, Dendroflora en Sortimentsdag. 
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f. In gesprek gaan met Stichting 
Sortimentstuin Harry van de Laar voor 
vergaande samenwerking of integratie 
in de KVBC. 

g. Directe betrokkenheid bij de Tuinen van 
Boskoop als locatie voor keuringen en 
promotiecollecties NPC. 

Organisatie 
Update statuten en vaststellen reglement voor 
keuringscommissie en NPC 

De statuten dateren van 2005 en zijn toe aan 
een vernieuwing, zeker met het oog op het 
digitale tijdperk. Daarnaast is het goed om de 
afspraken aangaande de 
verantwoordelijkheden van de commissies vast 
te leggen in een huishoudelijk regelement. 

 
 
Evaluatie Beleidsplan 2016-2020 

Doelstellingen Resultaten 
Bestuur en financiën 
Streven naar kostenbeheersing. Gerealiseerd 

Er is bij activiteiten steeds gekeken naar wat de 
begroting is en daar wordt op gestuurd. 2020 is 
met een positief saldo afgesloten. 

Streven naar neveninkomsten bv. inkomsten 
van boeken; inkomsten uit veldkeuringen. 

Deels gerealiseerd 
De keuringscommissie heeft een 2e secretaris 
waardoor er meer uit o.a. de veldkeuringen 
gehaald wordt. Boeken uitgeven is op dit 
moment niet haalbaar in verband met de hoge 
kosten en geringe afzetmarkt. 

Kostenbesparing door samenwerking met 
derden. 

Niet gerealiseerd 
De KVBC werkt samen met de NDV voor de 
organisatie van de Sortimentsdag. Deze kost 
uiteindelijk geld maar dit wordt als extra 
activiteit voor de leden gezien. 

Voldoende middelen vrijmaken om doelen uit 
het beleidsplan te kunnen verwezenlijken. 

Gerealiseerd 

PR en externe communicatie 
Actief worden op sociale media; hiermee leden 
op de hoogte houden en potentiële leden 
interesseren. 

Gerealiseerd 
Er wordt met regelmaat berichten geplaatst op 
Facebook en Twitter.  

Website actueel en vernieuwend houden. Gerealiseerd 
De webmaster zorgt voor het plaatsen van 
nieuwsberichten, aankondiging van Arbor Vitae 
en Dendroflora, wisselende interviews op 
homepagina, updates van keuringen, etc. 

Website/ pagina ontwikkelen voor de Euro-
trials 

Gerealiseerd 
Er is op de website van de KVBC een pagina over 
de Euro-trials toegevoegd. 
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Zichtbaar zijn op Boskoopse Plantendag, 
Plantarium, GrootGroenPlus (GGP) 

Gerealiseerd 
De KVBC heeft een aantal jaren een eigen stand 
gehad op Boskoopse Plantendag, Plantarium en 
GGP. Dit leverde te weinig op waardoor 
afgezien is van deelname aan de Boskoopse 
Plantendag. Op Plantarium en GGP is actief 
promotiemateriaal uitgedeeld. Er staat een 
banner van de KVBC bij de nieuwigheden. 

Zoveel mogelijk leden per e-mail bereiken. Gerealiseerd 
Van de meeste leden is het e-mailadres bekend. 
Een aantal leden ontvangt berichten liever per 
post. 

Keuren op Floriade 2022 Niet gerealiseerd 
Er vindt geen keuring plaats op de Floriade. 
Ronald Houtman is namens de KVBC betrokken 
geweest bij de commissie voor 
sortimentsadvies. 

Nieuwsflits met regelmaat versturen Gerealiseerd 
De Nieuwsflits wordt maandelijks verstuurd 
tenzij er te weinig input it.  

Keuringen 
Stimuleren van veldkeuringen Gerealiseerd 

Door de komst van een 2e secretaris van de 
keuringscommissie worden leden actiever 
benaderd voor de veldkeuringen. 

Plantencollecties opzetten als sterrenkeuring Niet gerealiseerd 
Het is niet gelukt om samen met de NPC te 
komen tot een voorstel voor een sterrenkeuring. 

Meer publiciteit voor keuringswerk genereren Gerealiseerd 
De keuringscommissie heeft een 2e secretaris 
waardoor er meer ruimte is voor (externe) 
communicatie. 

Nederlandse Planten Collecties (NPC) 
100 collecties Gerealiseerd 

Op 18-11-2021 zijn er 102 collecties. 
Plantencollecties opzetten als sterrenkeuring Niet gerealiseerd 

Het is niet gelukt om samen met de 
keuringscommissie te komen tot een voorstel 
voor een sterrenkeuring. 

Iedere Arbor Vitae iets publiceren over de NPC Niet gerealiseerd 
Publicaties 
Kostenneutraal publiceren Niet gerealiseerd 

Kostenneutraal publiceren is niet haalbaar 
gebleken. 

Samenwerking derden 
Onderhouden bestaande contacten, stimuleren 
samenwerking zuster- en aanverwante 
verenigingen 

Gerealiseerd 
De Dagelijkse Besturen van de KVBC en de 
Nederlandse Dendrologische Vereniging komen 
jaarlijks bij elkaar om de samenwerking op het 
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gebied van Arbor Vitae, Dendroflora en de 
Sortimentsdag te bespreken. Daarnaast is de 
KVBC vertegenwoordigd binnen het bestuur van 
de Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar. 
De KVBC werkt sinds enkele jaren ook nauw 
samen met Anthos voor de Excellence Roses. 

 
 


