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Notulen 159e jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen 28 april 2021 via Zoom 

Aanwezig: 13 leden 

1. Opening en welkom door Helma van der Louw, voorzitter van de KVBC 

Als gevolg van de Corona-maatregelen is ervoor gekozen om in een digitale omgeving te vergaderen en 
voorzitter Van der Louw heet de aanwezigen van harte welkom in deze bijzondere setting. Er staat een aantal 
punten op de agenda dat belangrijk genoeg is om op deze wijze te vergaderen. Stemmen gebeurt via een 
aparte stemtool waarvoor de aanwezigen een inlogcode hebben ontvangen. 
Vorig jaar heeft Corona zijn intrede gedaan en dat heeft de hele wereld ontwricht. Corona heeft ook gevolgen 
gehad op de activiteiten van de vereniging. Voor de boomkwekerijsector lijkt de impact vooralsnog mee te 
vallen maar dat is pas achteraf met zekerheid te zeggen. Voor nu zijn de grenzen en de tuincentra open dus 
voor dit jaar ziet het er goed uit. De beurzen hebben vorig jaar virtueel plaatsgevonden. De keuringen tijdens 
de Garden Trials & Trade en Plantarium zijn omgedoopt tot de KVBC Spring en Summer Challenge. Voor 
komend seizoen wordt gekeken hoe de keuringen weer kunnen plaatsvinden. Tijdens deze jaarvergadering 
wordt geen “Beste Nieuwigheid 2020” gekozen. Er wordt gekeken hoe dit op een later moment opgepakt kan 
worden. Ook zullen de commissies geen verslag doen van hun activiteiten. De voorzitter is blij met de 
aanwezigen waardoor de algemene ledenvergadering kan plaatsvinden conform de statuten. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. Wel zijn er diverse berichten van verhindering ontvangen. 

3. Notulen 158e jaarvergadering d.d. 3 februari 2020 

De notulen worden doorgenomen. Dick Nieuwesteeg vraagt naar aanleiding van pagina 1, punt 1 of de 
hoveniers nog benaderd zijn. De voorzitter geeft aan dat deze zeker benaderd zijn maar dat Corona de 
mogelijkheden beperkt heeft. Deze doelgroep heeft echter de aandacht van het bestuur. 
Via de stemtool worden de notulen goedgekeurd. 

4. Jaarverslag KVBC, waarin opgenomen het jaarverslag van de keuringscommissie, Nederlandse 
Planten Collecties en Sortimentstuin Harry van de Laar 

Jos van Lint had voorafgaande aan de vergadering aangegeven dat de Garden Trials & Trade/ Spring Challenge 
niet door Beewan zijn georganiseerd maar door Proba in samenwerking met Greenport Business Centre. Dit is 
reeds aangepast in het jaarverslag. Nieuwesteeg vraagt naar de Dirk van Gelderen Oorkonde die op pagina 5 
genoemd wordt. Dit ligt bij de NPC.  
Het jaarverslag wordt via de stemtool goedgekeurd. 

5. Financieel verslag 2020 en begroting 2021 

Penningmeester Henk Wischmann geeft een toelichting op het financieel verslag van 2020. De begroting was 
negatief maar door het wegvallen van activiteiten en het verhogen van de contributie is het jaar afgesloten met 
een positief saldo. Nieuwesteeg geeft aan dat Arbor Vitae best veel kost ten opzichte van Dendroflora. Voor 
Arbor Vitae komen de druk- en verzendkosten echter vier keer per jaar terug. Voor Dendroflora is dat maar een 
keer per jaar. Maar Arbor Vitae is inderdaad een prijzige uitgave. De begroting 2021 is vergelijkbaar met die 
van 2020 in de hoop dat een aantal activiteiten weer opgepakt kunnen worden.  
De algemene ledenvergadering gaat via de stemtool akkoord met de financiële stukken en er wordt decharge 
verleend aan de penningmeester. 
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6. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar is Arno Rijnbeek. Rijnbeek heeft laten weten zich weer verkiesbaar te willen stellen. 
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Via de stemtool wordt Rijnbeek met algemene stemmen herkozen. 
 

7. Lening Tuinen van Boskoop 

De stukken over de lening voor de Tuinen van Boskoop zijn gepubliceerd op de website. Het gaat om de 
herinrichting van het stuk Valkenburgerlaan tot aan de Tuinstraat waarbij dit gebied een recreatieve functie 
krijg in combinatie met een beperkte bouwlocatie. De gebruikers zullen o.a. zijn: Stichting Sortimentstuin Harry 
van de Laar, Boomkwekerijmuseum, VVV, Bijenvereniging en KVBC. Voor de KVBC zou het gaan om ruimte voor 
keuringen en voor een showroom voor de NPC’s. Binnenkort moet de Stichting Maatschappelijk Vastgoed 
Greenport Boskoop (SMVGB) aan haar eerste financiële verplichting van € 100.000,- voldoen en daarvoor is aan 
de deelnemende partijen om een lening gevraagd. Voor de KVBC gaat het om een lening van € 40.000,- tegen 
0% rente. Als de lening vervalt, dan kan dit geld eventueel gebruikt worden voor de aankoop van certificaten 
van de nog op te richten coöperatie. Dat wordt echter een latere stap. Van Lint heeft voorafgaand aan de 
vergadering enkele vragen gesteld. Deze zijn door de voorzitter beantwoord. De vraag was of een en ander 
conform de statuten van de KVBC gebeurt. De voorzitter kan bevestigen dat hier nauwlettend naar gekeken 
wordt en dat er reeds gekeken is naar een update van de statuten zodat deze meer passen bij de huidige tijd. 
Nieuwesteeg voegt hieraan toe dat het bedrag waarvoor het bestuur toestemming aan de leden moet vragen, 
niet werkbaar is. Van Lint vraagt ook hoe het zit met precedentwerking; dit is een project in Boskoop dat 
navolging in andere delen van het land kan krijgen. De KVBC is een landelijke vereniging en zal elke aanvraag 
dan ook serieus onderzoeken. Het ambitieniveau voor het aantal bezoekers ligt nog niet vast maar wordt nog 
beschreven. Jos de Jong is hier nauw bij betrokken maar dit staat los van de lening en wordt pas actueel als de 
coöperatie wordt opgericht. Arie Rijkaart had voor de vergadering gevraagd of er een verrekening kan 
plaatsvinden voor de Sortimentstuin op de huidige locatie maar dat is niet aan de KVBC. 
De gemeente Alphen a/d Rijn heeft een intentieverklaring getekend en is ook nauw betrokken. Er is nauwelijks 
een financieel risico omdat de grond (een ha. kwekersgrond) als onderpand dient. Via de stemtool wordt 
akkoord gegeven op de lening. De voorzitter is blij met de instemming, dit is een hart onder de riem voor 
degenen die al veel tijd en energie in dit project hebben gestoken. 

8. Startnotitie samengaan Sortimentstuin Harry van de Laar en KVBC 

De voorzitter heeft een voorstel geschreven voor een eventueel samengaan met Stichting Sortimentstuin Harry 
van de Laar. Achterliggende gedachte is, dat bij een deelname van beide partijen aan de coöperatie van de 
Tuinen van Boskoop er dan een meerderheidsbelang is. Ook voor de praktische en financiële invulling is het 
handig om als een entiteit te communiceren. Bij de nieuwe statuten wordt een huishoudelijk reglement 
opgesteld voor de keuringscommissie, de NPC’s en eventueel de sortimentstuin. De secretaris van de Stichting 
Sortimentstuin Harry van de Laar heeft schriftelijk laten weten dat dit binnen de Stichting niet zo besproken en 
besloten is. De voorzitter geeft aan dat het gaat om een voorstel om in gesprek te gaan en dat het nog geen 
definitieve vorm betreft.  
Henk Wischmann geeft aan dat het inderdaad beter is om met een stem te spreken binnen de coöperatie dan 
met twee. In het verleden is niet voor deze vorm gekozen in verband met het financieel risico dat kwam kijken 
bij het ontwikkelen van de Sortimentstuin. Dit is achteraf onterecht gebleken. Nieuwesteeg geeft aan dat het 
aanvankelijke idee was dat de Sortimentstuin de € 40.000,- van de KVBC zou lenen maar dan had de KVBC geen 
stem in het project. Daarom is het wellicht beter om onder een vlag verder te gaan. Beide partijen nemen 
samen ca. 80% van het in te richten gebied voor hun rekening. Het is dus goed om een groter deel qua inspraak 
te hebben hoewel de kleinere partijen niet mogen ondersneeuwen omdat zij financieel minder kunnen 
bijdragen. Van der Louw bevestigd dat dit in de Good Governance wordt uitgewerkt.  
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Via de stemtool krijgt het bestuur akkoord om verder in gesprek te gaan met Stichting Sortimentstuin Harry van 
de Laar. 

9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

10. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze bijzondere vergadering.  

 


