
 
 
 
 
Jaarverslag 2021 
 
 

1. Bestuur 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2021 
 
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 2021 vijf keer (waarvan enkele keren via conference 
call), te weten op 

- 11 februari 
- 15 april 
- 10 juni 
- 2 september 
- 18 november  
 

 
 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 

 
 

2021 was een mager jaar voor wat betreft de organisatie van 
ledenbijeenkomsten: door de strenge coronamaatregelen was het meerdere 
malen niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren. In het verslagjaar 
konden de leden zodoende maar twee keer bij elkaar komen. Het enthousiasme 
van de leden werd er gelukkig niet door gedrukt, want zowel de bijeenkomst bij 
Toverland op 1 juli als de NL-trip naar het Westland op 7 en 8 oktober waren 
‘knallers’. Vanwege het lagere aantal bijeenkomsten besloot het bestuur de 
contributie over het jaar 2021 aan te passen. 

 

Bijeenkomst 1 juli: bezoek aan Toverland. 

Wat hád het lang geduurd sinds de laatste ledenbijeenkomst maar eindelijk was 
het dan zo ver en konden de leden elkaar weer eens in de ogen kijken. Vanwege  
de datum net voor de zomervakantie én de duidelijke behoefte om uitgebreid te 
kunnen netwerken werd tijdens deze bijeenkomst het nuttige met het 
aangename verenigd. Toverland-eigenaar Jean Gelissen hield eerst een 
boeiende presentatie over de strategie en achtergronden bij de realisatie van dit 
geweldige attractiepark. Vervolgens was het de beurt aan ‘Gezondheidsmaker’ 
Caroline Kortooms. In een enthousiasmerend verhaal vertelde zij over de 
ambitie om van Noord-Limburg de gezondste regio van Europa te maken. En 
toen was het tijd voor waar een zomeravond zo heerlijk voor is: een koel glas 
drinken bij een fijne maaltijd, uitgebreid netwerken en last but not least: 
gebruik maken van de attracties in Toverland, want op zo’n moment zijn ook 
volwassen ondernemers net kinderen! 

 

7 en 8 oktober: Op inspiratiesafari in Waardevol Westland 

‘Groot denken’, ‘over de keten heen springen’ en hasselbackaardappels. Het 
kwam allemaal voorbij tijdens de inspiratiesafari op 7 en 8 oktober. Vijftig 
tuinbouwondernemers bezochten in het Westland uiteenlopende voorbeelden 
van waardecreatie.  

Normaal kijkt de TuinBouw Businessclub Zuid-Nederland graag over de grenzen. 
Eerder bezochten we bijvoorbeeld samen New York, Beieren en Moskou. 
Vanwege de reisbeperkingen besloten we dit keer in Nederland te blijven. En dat 
beviel zeer goed! Het waren twee zeer inspirerende, indrukwekkende en perfect 
georganiseerde dagen, die tot veel nieuwe inzichten hebben geleid. Voor een 
uitgebreid verslag: zie de button ‘bijeenkomsten’ op deze website. 
 

3. Ledenbestand  
 

Op 31 december 2020 bedroeg het aantal leden 86  
Op 31 december 2021 bedroeg het aantal leden 90  
   
 
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. 
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