
 
 
 

 

Jaarverslag 2020 

 

 
1. Bestuur 

 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2020 
 
Voorzitter: 

- Mart Verheijen 
 

Bestuursleden: 
- Hans van de Laak   (sectie: primair) 

- Fons Verbeek  (sectie: primair) 
- Jeroen Doornenbal  (sectie: toeleveringsbedrijven) 
- Jos Caubo   (sectie: afzetorganisaties) 

 
Secretariaat: 

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

 

 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergaderde in 2020 acht keer (waarvan enkele keren via conference 
call), te weten op 

- 24 januari 
- 24 maart 

- 9 april 
- 26 mei 
- 9 juli 

- 22 september 
- 5 november 

- 17 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 5 maart: bezoek aan Banken Champignons in Wychen. 

Tijdens een drukbezochte ledenbijeenkomst bij Banken Champignons haalde 
eigenaar en gastheer Rob Banken alles uit de kast om de leden te vertellen over 

zijn bedrijf. Samen met het korte vraaggesprek dat Roger Engelberts hield met 
ondernemer Hein Deprez, een geweldig interessante rondleiding door het bedrijf 
en een uiterst smaakvolle catering zorgde dat voor een méér dan geslaagde 
middag en avond in Wychen. 

Bijeenkomst 2 juli: mini-bedrijfsbezoeken bij vijf leden 

Van de nood een deugd maken: dat was het devies bij de organisatie van vijf 
mini-bedrijfsbezoeken aan de bedrijven van vijf leden, volledig coronaproof. Uit 
de enthousiaste reacties bleek duidelijk dat dit kleinschalige alternatief goed in 
de smaak viel. Gelukkig, want op 17 september zouden de coronamaatregelen 

andermaal een ‘grote’ bijeenkomst ten dele niet mogelijk maken en moest 
opnieuw worden gekozen voor  

Bijeenkomst 17 september: mini-bedrijfsbezoeken, in combinaite 

met presentatie door Maarten Leyts van Trendwolves 

Donderdag 17 september stond een combinatie van mini-bedrijfsbezoeken met 

een centrale presentatie bij Graaf te Horst op het programma. Ondanks de 
beperkingen was het een geslaagd en boeiend programma.  

 

 

3. Ledenbestand  

 
Op 31 december 2019 bedroeg het aantal leden 89  
Op 31 december 2020 bedroeg het aantal leden 86  
   
 

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. 

 
 

 


