In 2020 is het 100 jaar geleden dat de eerste landelijke vereniging van hoveniers
werd opgericht. Een gelegenheid die we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Na 100 jaar is de vereniging nog altijd springlevend. Een echte vereniging
van én voor branchegenoten die zich vaak langdurig en op vrijwillige basis
inzetten. In de aanloop naar het jubileumjaar blikken we met een aantal van hen
terug. En ook vooruit, want wie weet komen er nog wel 100 jaren bij.
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Maarten Otte: “Ik doe het nog steeds
graag, zo’n bijeenkomst organiseren”
Maarten Otte weet niet
anders dan dat VHG een
bloeiende vereniging is. Een
club waar de leden contact
hebben met elkaar en kennis
delen. De studieclub is
daarvoor ideaal.
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“De studieclub zorgt dat je weet wat er
speelt. Je blijft goed op de hoogte en
leert er enorm veel mensen door kennen.” Nu hij gepensioneerd is, is Otte
nog altijd betrokken bij de organisatie
van bijeenkomsten. “Dat gebeurt in
goede samenwerking met VHG. Die
regelen alles voortreffelijk. Ik houd goed
bij wie er op de lijst staan en als ik zie
dat er mensen ontbreken, dan bel ik ze
op om ze persoonlijk uit te nodigen.
Omdat ik nog zoveel mensen ken, is dat
heel makkelijk.”

Mijn wens voor VHG:
“Dat ze alle leden ‘binnenboord’ houdt.”
Juridische zaken
Jarenlang kwam Otte met collega’s bij
elkaar in een zogeheten ‘regionaal collegiaal overleg’. Toen dit ophield te
bestaan, richtte hij samen met Henk
Kraaijeveld uit Barendrecht en VHG de
studieclub Groenvoorzieners, Zuidwest
Nederland, op. Want de bijeenkomsten
met collega’s zijn veel te waardevol om

Wie is Maarten Otte?
Maarten Otte werkte 38 jaar als vestigingsmanager bij BTL Bruinisse.
Hij was een van de initiatiefnemers van de studieclub Groenvoorzieners en is nog steeds actief in de organisatie van bijeenkomsten.

mee te stoppen: “We bespreken allerlei
onderwerpen. Juridische kwesties bij
aanbestedingen bijvoorbeeld. Vaak zorgen we zelf voor een spreker. Laatst
hebben we iemand van de NMA laten
vertellen wat er in het kader van mededinging mag en wat niet. Het zijn altijd
druk-bezochte bijeenkomsten, met wel
veertig tot zestig man in de zaal, ook
opdrachtgevers.”

Alle disciplines
Hij volgt de ontwikkelingen in en om de
vereniging met belangstelling. “Het is
goed dat er actief wordt gelobbyd bij de
politiek. Er worden deuren geopend in
Den Haag en Brussel, dat is belangrijk
voor de sector. Wat ik wel hoop is dat er
genoeg aandacht blijft voor alle disciplines binnen de vereniging, zodat er niemand tussen de wal en het schip valt.”
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