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Verslag Algemene Ledenvergadering TCO 
“TCO timmert aan de weg, maar de leden bepalen de koers”  

 

Datum   Dinsdag 5 februari 2019, 20.00 uur 

Locatie   Fruitpark Ochten, Bonegraafseweg 59, 4051 CG Ochten 

Aanwezig 36 leden (zie getekende presentielijst) Serge Bodde (RvT) Peter van Boheemen 

(RvT), Kees van Rooijen (Voorzitter DB) Björn Kohlmann, Jan van den Brandhof, 

dhr. J. Verwoert, dhr. W. van Noort, Henk Folkerts, Gerdine Dekker 

Afwezig m.k.g.  Gerard van de Bijl, dhr. F. C. Moree, Gerrit van Vlastuin 

 

 
Opening en vaststellen agenda  

Kees van Rooijen (voorzitter DB) opent de vergadering en spreekt een welkomstwoord uit aan alle 

aanwezigen. De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

Verslag van de vergadering van 5 februari 2018 en 16 oktober 2018 

Beide verslagen zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 

Verenigingszaken  

               - Toelichting jaarplan door werkgroepen (resultaten 2018) 

Werkgroep Belangenbehartiging Toelichting door Erik Stuurbrink (voorzitter werkgroep) 

Resultaat 2018: Opening Laanboomroute.  

De laanboomroute wordt aangekleed in samenwerking met de gemeente. Als bedrijf kan je alsnog 

aanhaken info via Björn Kohlmann. 

Speerpunt 2019: Uitwerken Intentieovereenkomst: project “Groene etalage” 

Een groene Gemeente met de uitstraling die het verdiend. De gemeente Neder-Betuwe wil een 

kwaliteitsslag in haar groenvoorziening. Wethouder van Sommeren zit op één lijn met ons, het 

uitvoeringsprogramma wordt dit jaar opgesteld. Daarna worden de andere gemeentes hierbij betrokken.  

Project: Emissie reductie 

Uitslagen worden gedeeld, niet alleen boomkwekerij maar ook andere agrarische sectoren leveren een 

bijdrage aan de emissie.  

Project: Gebiedsgerichte beheersing ziekte en plagen (in aanvraag) 

Deelnemers gezocht voor project: Laanboomroute & Gebiedsgerichte beheersing ziekte en plagen & Groene 

etalage 

 
CEMP: (Coöperatie Effectief Middelen Pakket) 
Tree Centre Opheusden deelnemer aan Coöperatie CEMP, Maas Huibers namens TCO vertegenwoordiger in 
de klankbordgroep. Geef aan via het secretariaat wat je knelpunten/suggesties/tips zijn.  

Gijsbert van Setten 
Gijsbert wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet in werkgroep Belangenbehartiging. Dit wordt onderstreept 
met een attentie. 

Werkgroep Onderzoek & Innovatie Toelichting door Björn Kohlmann (vaktechnisch adviseur) 
Resultaat 2018: Treehug is afgerond. Apparaat + software commercieel beschikbaar 
Schop in de grond is afgerond, waarmee schoffels en lvs apparaten met subsidie zijn aangeschaft. 
Speerpunt 2019: Nieuwe projecten opstarten. Kijken waar behoefte aan is. Ideeën zijn welkom!! 
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Project: Aanvulgronden 
Nieuwe werkgroepsleden: Jonathan Huibers en Marinus Verwoert  
 
Werkgroep Promotie & Handel Toelichting door Jerphaas Rustenhoven  (lid) 
Resultaat 2018: Rotonde, Kom op de Kwekerij  
Speerpunt 2019: 2e editie van het Climate Trees Symposium op donderdag 27 juni 2019, deelnemers 
gezocht voor Climate Trees Symposium 
Handelsite optimalisatie, wensen worden geïnventariseerd op de volgende ledenvergadering zomer 2019. 
Project: Marktinnovatie, doel is selectie boomsoorten uit te lichten als drager van Opheusden, zodat deze 
soorten meer verkocht gaan worden, en hier volop geproduceerd worden. 

Digitale Etalage bedrijven op promotiewebsite 

Idee is goed, leden zijn ervoor. Maak het zo simpel en goedkoop mogelijk zodat de kopers beter worden 

bediend. Werkgroep maakt plan van aanpak + uitstraling. 

 

Boomteeltstudieclub - Werkgroep Kennis Toelichting door Jan van den Brandhof (Voorzitter) 

Thema`s 2018: Plantenpaspoort, gewasbescherming, arbeid, bemesting, arbeidsvoorziening 

Thema`s 2019:  -Klimaat, beregening en irrigatie in de laanboomteelt 

-Brexit, nieuwe EU-verordeningen, o.a. Plant Health Regulation, Plantenpaspoort 

-Organisatie en structuur van de onderneming 

 

Herhalingscursus BHV aanhaken kan info via Jan van den Brandhof.  

 

 -Vaststellen Huishoudelijk Reglement 

Het huishoudelijk regelement is ongewijzigd vastgesteld. 

  

- Benoeming leden Bestuur en Raad van Toezicht 

Allen hebben zich herkiesbaar gesteld er zijn geen tegenkandidaten ingediend. 

▪ Kees van Rooijen, voorzitter Dagelijks Bestuur  

▪ Kees van Schenkhoff, portefeuillehouder Onderzoek & Innovatie  

▪ Serge Bodde, lid Raad van Toezicht  

▪ Jan van de Bijl, lid Raad van Toezicht 

Schriftelijk gestemd, stemcommissie Peter van Boheemen (RvT) Wim Crum (DB) en Otto van Setten (lid 

TCO) uitslag: alle kandidaten zijn met meerderheid gekozen. 

 

Kaderlid 2019 

Henk Mauritz is door de werkgroep voorzitters gekozen tot TCO kaderlid 2019. Hij wordt hartelijk bedankt 

voor al zijn inzet en ervaring/wijsheid die gedeeld wordt met de leden. Dit wordt onderstreept met een 

trofee en een oorkonde. 

 

Financiën  

- Concept jaarrekening en vaststelling  

Accon avm heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt. De Raad van Toezicht gecontroleerd en goedgekeurd.  

De Ledenvergadering stelt de jaarrekening vast en deelt het resultaat toe aan de (bestemmings-)reserves 

conform het voorstel van het DB. 

 

-Begroting 2018 en vaststelling (gecombineerde opgaaf) 

Contributie trendmatige verhoging van 3% + €5000 CEMP bijdrage (€50 per bedrijf). 

Op de contributie nota moet duidelijk zijn waar de verhoging van de kosten uit bestaan. 
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De algemene reserve is redelijk in 2018 op peil gekomen, dit hebben we nodig mede gezien de ambities en 

de toekomst van het ledenbestand. 

De investering en de exploitatie van het LBH wordt ½ door subsidie opgebracht en ½ door TCO 

gefinancierd.  de bestemmingreserve is bedoeld voor de overname van de grond en de aanschaf van het 

interieur of om een schokje op te vangen. 

De ledenvergadering stemt er mee in om dit jaar de leden voor de contributiebepaling de gecombineerde 

opgaaf aan het secretariaat van TCO te sturen. 

De begroting is ongewijzigd vastgesteld. 

 

Overige verenigingszaken  
- Laanboomhuis Toegelicht door Wim Crum 
ALV 5-2-2018: toestemming gevraagd en ontvangen van leden voor: 

• Het vestigen van opstalrechten / rechten van erfpacht;  

• Het sluiten van geldleningsovereenkomsten;  

• Het vestigen van recht van hypotheek;  

• Het oprichten van één of meerdere rechtspersonen 
Komende weken worden bovenstaande activiteiten geformaliseerd door TCO 

Bestemmingsplan licht ter inzage. De ondergrond wordt van de gemeente gehuurd. 

4-2-2019 (gisteren) onthulling bouwbord met Gedeputeerde P. Drenth 

11-2-2019 Presentatie 3 ontwerpen Laanboomhuis aan geïnteresseerde. Bouwteam, coördinatieteam en 

bestuur maken aansluitend definitieve keuze.  

De leden geven akkoord voor het verder realiseren van dit plan. 

 

- Koers TCO 2030 toegelicht door Henk Folkers 

Doelstelling is om in april dit project af te ronden, we willen de ontwikkeling van het laanboomcluster 

inbrengen bij de provincie en gemeenten die onze visie mee kunnen nemen in hun Omgevingsvisie voor de 

komende jaren. Het rapport kan ook dienen als leidraad voor het opstellen van de bedrijfsplannen door de 

leden. De leden worden daarom gevraagd een vragenlijst in te vullen.  

Gedaan: Uitwerking projectopzet, Drie huiskamerbijeenkomsten, Presentatie Visie Rabobank, Inventarisatie 

Stakeholders Nieuwjaarsbijeenkomst 10-01, Eerste concept uitgewerkt 

Nog te doen: Korte vragenlijst marktversterking Laanboombedrijven/sector, Werksessies bestuur, 

stuurgroep LBP, Werksessie stakeholders, Schrijven/verbeelden/presenteren Visie 

 

- Inventarisatie behoefte voor informatieavond 

Alv zomer 2019. Agendapunten: ontwikkeling handelssite, voorstel aanpassing promotiesite, TCO koers 

2030. 

 

Rondvraag  

Wouter Mauritz: De opkomst en de betrokkenheid van leden is laag, wat te doen en meer hier te krijgen. 

Herman Mauritz brengt het spuitzone probleem in van Gemeente Overbetuwe. Momenteel wordt 

gehanteerd 50m afstand vanaf de erfgrens vanaf het woonhuis. De kwekerij wordt gelijkgesteld aan de 

fruitteelt. Dit probleem is bekend bij werkgroep BB, wordt vervolgd. 

Jan Arends: Omgevingsvisie over de Rijn wordt voor boomkwekerij een probleem. De boomkwekerij moet 

verdwijnen, op het bestemmingplan geen uitbreiding momenteel alleen op huidige perceel. Dit punt zal 

door werkgroep BB opgepakt worden. 

 

Sluiting (23.00 uur) 

Ondernemer blijft bij de tijd, TCO helpt u! Met deze woorden sluit Kees van Rooijen de vergadering.  
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Datum:     Plaats: 

 

 

 

Kees van Rooijen     

Voorzitter     Secretaris 

 

 


