
 
 
 

 

Jaarverslag 2019 

 

 
1. Bestuur 

 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2019 
 
Voorzitter: 

- Guido Linders 
 

Bestuursleden: 
- Guido Linders   (sectie: toeleveringsbedrijven) 

- Hans van de Laak   (sectie: primair) 
- Frans van Leijden  (sectie: onderwijs, voorlichting, politiek) 
- Jeroen Doornenbal  (sectie: toeleveringsbedrijven) 

- Jos Caubo   (sectie: afzetorganisaties) 
 

(Op 11 januari 2020 bereikte ons het droevige nieuws dat ons mede-bestuurslid 
en vice-voorzitter Frans van Leijden de dag tevoren geheel onverwacht was 
overleden. We denken met respect en warmte aan hem terug, en houden Frans 

in herinnering als een daadkrachtig en kundig bestuurder, die mede door zijn 
grote netwerk en bijzondere relativeringsvermogen een grote bijdrage heeft 

geleverd aan ons bestuur). 
 
Secretariaat: 

- Ine Willemse   (administratie) 
- Jos Caubo   (programmasecretaris) 

 

 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergaderde in 2019 zes keer, te weten op 

- 21 maart 
- 24 april 
- 15 juli 

- 25 september 
- 7 oktober 

- 4 december 
 

 
 Globaal komen de volgende thema’s in de bestuursvergaderingen aan de orde:  
- Strategie- en ambitiebepaling TuinBouw Businessclub  

- Vaststellen beleid (koers) en (speciale) bijeenkomsten  

- Vaststellen en evaluatie werkzaamheden, activiteiten secretariaat  

- Beoordeling lidmaatschap kandidaat-leden en vaststellen ledenbeleid  

- Evaluatie bijeenkomsten  

- Vaststellen jaarrekening en financieel beleid  

- Voorbereidingen speciale bijeenkomsten  
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

2. Ledenbijeenkomsten 
 
Bijeenkomst 21 februari: voorwaartse en achterwaartse integratie in de 
keten. 

Het is binnen de Nederlandse landsgrenzen nog nét niet de meest verre reis die 

je kunt maken, maar het scheelt niet veel. Wellicht dat de reisafstand -en de 
daardoor noodzakelijke reistijd van ruim twee uur en een kwartier- naar het 
Westland toch een aantal TuinbouwBusinessclubvrienden heeft weerhouden om 

in te schrijven voor de excursie naar Dutch Flower Group in Honselersdijk en 
BVB Substrates in De Lier. Met 36 personen is de bus niet vol, maar de 

stemming op weg naar het Westland heeft er niet onder te lijden en de 
verwachting is dat we een interessante middag en avond tegemoet gaan. 

In Honselersdijk worden we in het fraaie gebouw van Van Dijk Flora (onderdeel 
Dutch Flower Group) hartelijk begroet door oude bekende Ruud Knorr, 
voormalig bestuurslid van de Tuinbouw Businessclub en sinds bijna twee jaar als 

directeur verantwoordelijk voor de retail- en plantenbedrijven binnen de Dutch 
Flower Group. Ook algemeen directeur Stefan Verhoeff en commercieel 

directeur Eva Dahlqvist van van Dijk Flora zijn van de partij, daarmee 
nadrukkelijk het belang onderstrepend dat door DFG aan ons bezoek wordt 
gehecht. 

De boeiende presentaties van Ruud Knorr en Stefan Verhoeff maken snel 

duidelijk welke enorme schaalgrootte we het over hebben. Dutch Flower Group 
is met een omzet van bijna 1,5 miljard euro en met export naar ruim 60 landen 
een wereldspeler in de internationale bloemen- en plantenbusiness. Met een 

‘familie’ van 30 gespecialiseerde handelsbedrijven (waaronder Van Dijk Flora) 
bestrijkt DFG de hele sierteeltketen en is door het bedrijf de afgelopen jaren 

zowel voorwaarts als achterwaarts geïntegreerd. Na afloop van de presentaties 
is er ook nog even tijd om een blik te werpen in de inspirerende kantoortuin 
waarin de medewerkers van Van Dijk Flora werken, alsmede in een van de 

enorme hallen waar de logistieke handelingen plaatsvinden. Indrukwekkend! 

Vervolgens zetten we koers naar het een paar kilometer verderop gelegen BVB 
Substrates in De Lier, waar eigenaar Mart van Buuren (achterkleinzoon van 
oprichter Maarten van Buuren) ons op inspirerende wijze meeneemt in de 

prachtige historie van dit familiebedrijf met meer dan 100 jaar ervaring in de 
productie van substraten. Algemeen directeur Peter Jan Kuiper gaat na deze 

presentatie nader in op de achtergronden van de recente fusie tussen BVB 
Substrates en Kekkila, dochter van het Finse bedrijf Vapo Oy. Met de fusie is 
één sterk bedrijf ontstaan dat grondstoffen, kennis en resources in huis heeft 

voor één vloeiend integratief proces – van grondstof tot eindproduct. BVB en 
Vapo Oy zijn geen onbekende partijen voor elkaar: de relatie gaat al 50 jaar 

terug. 

Na afloop van de beide presentaties is het tijd om de grote hobby van eigenaar 
Mart van Buuren te bezoeken: het gloednieuwe Tekno museum. Nou ja hobby, 
je zou eerder spreken van uit de hand gelopen hobby want hier staat niets meer 

en niets minder dan een volwaardig museum. Als gevolg van zijn grote  



 

 

 

 

voorliefde voor vrachtauto’s heeft BVB niet alleen een eigen transportbedrijf met 
meer dan 70 trucks, maar is hij ook eigenaar van het bedrijf Tekno, dat 
schaalmodellen van vrachtauto’s produceert. Tekno heeft sinds de oprichting in 
1928 een imposante hoeveelheid vrachtwagenminiaturen gefabriceerd. Een 

overzicht van met name de laatste drie decennia staat in het Tekno-museum, 
naast het hoofdkantoor van BVB. In het museum is een prachtige 

horecagelegenheid, waar we op zeer geanimeerde en informele wijze ons 
bezoek aan het Westland afsluiten met een perfect verzorgd walking dinner. 

Aantal aanwezige leden: 47 

 

Bijeenkomst 23 mei: Thuiswedstrijd in Villa Flora 

Nadat de leden van de Tuinbouwbusinessclub tijdens de twee voorgaande 
bijeenkomsten flink wat kilometers hadden moeten maken voor de bezoeken 
aan respectievelijk Nieuwegein (bezoek XPO) en De Lier (bezoek Dutch Flower 

Group en BVB Substrates), kon op 23 mei jl. een thuiswedstrijd in de ‘eigen’ 
regio Venlo worden gespeeld. 

In Villa Flora vond voor de eerste maal het evenement GROW! plaats, waarbij 
studententeams van HAS Hogeschool en Fontys hun projecten en ideeën 

presenteerden die ze de afgelopen maanden op foodgebied hadden ontwikkeld. 
Dat leverde een inspirerende en boeiende interactie op tussen studenten en 
ondernemers. Naast het bezoek aan GROW was er speciaal voor de leden van 

de Tuinbouwbusinessclub in een separate ruimte van Villa Flora een presentatie 
door topondernemer Jan Klerken, eigenaar van Scelta Mushrooms. Daags 

tevoren had hij tijdens de Champignondagen de eervolle ‘Ambassador of the 
Mushroom Industry Award’ in ontvangst mogen nemen. Jan nam de leden op de 
hem kenmerkende enthousiasmerende en humorvolle wijze mee in de 

innovatieve benadering van de markt, die voor Scelta al lang niet meer alleen 
bestaat uit consumenten van bewerkte champignons. Uit reststromen 

champignonvoetjes maakt het bedrijf bijvoorbeeld natuurlijke 
smaakversterkers, om maar eens iets te noemen. 

Na de inleiding door Jan Klerken was Saskia Goetgeluk aan de beurt, directeur 
van Brightlands Campus Greenport Venlo. In de korte tijd die haar was 

toebemeten schetste Saskia op heldere wijze de indrukwekkende vlucht die de 
ontwikkeling van de campus in de voorbije twee jaar heeft genomen. Dat kwam 
het meest duidelijk tot uitdrukking in de drie sheets die ze de toehoorders liet 

zien, met daarop in de tijd afgezet de logo’s van alle op de Campus gevestigde 
bedrijven en waaruit bleek dat de groei van de campus best spectaculair mag 

worden genoemd. 

De ledenbijeenkomst werd afgesloten met een geanimeerd walking dinner.  

Aantal aanwezige leden: 45  



 

 

 

 

 

Excursie 19 juni: ‘Food Capital’ Veghel 

Donderdag 19 juni stond een bezoek aan de ‘Food Capital’ Veghel op het 
programma. Als eerste werd het project CHV Noordkade bezocht, waar 
wethouder Jan Goijaarts iedereen welkom heette en een inleiding hield over de 

foodambities van Veghel. Projectontwikkelaar Toon Wijnen ging vervolgens in op 
de totstandkoming van het CHV Noordkade project. Na een rondleiding door de 

Noordkade werd De Verspillingsfabriek van cateraar Bob Hutten bezocht en 
werd het programma afgesloten met een gezamenlijk diner. 

Aantal aanwezige leden: 33.  

 

Excursie 28 november: Raak geschoten met de Foodsafari!  

 

Moest de vorige bijeenkomst worden afgezegd wegens het lage aantal 
aanmeldingen, met de organisatie van een ‘Foodsafari’ in Düsseldorf heeft de 

Tuinbouwbusinessclub in de roos geschoten. Voor deze fietstocht langs hippe en 
trendy hotspots op het gebied van food in het kosmopolitische Düsseldorf 
mochten we maar liefst 62 aanmeldingen  noteren, en dat betekende richting  

 
 

 
 
 

 
Munckhof Travel een telefoontje om de grootste touringcar uit de garage te 

laten voorrijden. 

Voordat we echt op pad mochten, konden we eerst luisteren naar een boeiende 
presentatie van eigenaar Kim de Smit van Foodsafari, die ons alles vertelde over 

trends in relatie tot food. Daarbij werden als ‘smaakmaker’ ook enkele 
verrassende vegahapjes geserveerd. 

Bij aankomst in de ‘Landeshauptstadt’ Düsseldorf stonden de gereserveerde 
fietsen al strak in het gelid voor ons klaar, en ondanks het druilerige weer 

gingen we meteen in vier groepen op pad. Elke groep had een andere route, en 
het was eigenlijk een wonder dat het groepje van schrijver dezes slechts twee 
keer een andere groep tegenkwam. Sommige hotspots werden door alle 

groepen bezocht, maar andere slechts door een of twee groepen. De combinatie 
van lekker fietsen in de frisse buitenlucht, de stad al in kerstsfeer én uiteraard 

het bezoeken van hippe en verrassende food adresjes zorgde voor een gezellige 
en inspirerende sfeer. Onder meer het enthousiasmerende verhaal van 
Pokebowl-eigenaar Dieter sloeg erg aan, evenals het bezoek aan de ‘bubble-tea 

flagshipstore’ Fei Chic, waar we ons trouwens meer in een museum voor 
moderne kunst dan in een horecazaak waanden. 

Tijdens de afsluitende borrel in de fraaie loungebar Lido Malkasten was er volop 
gelegenheid om samen op informele wijze te netwerken, alvorens de bus ons  



 

 

 

 

weer terugbracht naar Fresh Park Venlo. We kunnen terugkijken op een meer 
dan geslaagde Foodsafari! Voor wie nog een keer terug wil gaan: via deze link 
zie je alle bezochte lokaties. 

Aantal aanwezige leden: 52 

 

 

3. Ledenbestand  

 
Op 31 december 2018 bedroeg het aantal leden 98  
Op 31 december 2019 bedroeg het aantal leden 89  
   
 
Afmeldingen 2019: 8 afmeldingen  

 
1. Erik de Vries, Greenport Logistics GmbH  
2. Thim van den Berg, Maatschap van den Berg  

3. Erik Titulaer, Tuinbouwcommunicatie  
4. Bas van Leeuwen, Westburg B.V.  

5. Leon Litjens, Top Terra Holland BV  
6. Ron Martens, Martens Asperge  
7. Michiel Penninx, Mts. Penninx-van Lankveld  

8. Erik Ganzenboom, Flynt adviseurs en accountant BV  
 

Het bestuur besteed elke bestuursvergadering aandacht aan het bespreken van 
potentiële leden, en oriënteert zich voortdurend op nieuwe aanwas om het 

ledenbestand zowel kwalitatief als kwantitatief op niveau te houden. 
 
 

 

http://bit.do/dusseldorfsafari

