In 2020 is het100 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 en 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.

Bert Gijsberts: Je hoeft het niet
altijd eens te zijn'
Elk bedrijf heeft een branchevereniging nodig. Daar is
oud-voorzitter Bert Gijsberts
van overtuigd. "Een goede

belangenbehartiging zorgt
ervoor dat je je thuis voelt in
een sector. En dat je vruchtbaar kunt samenwerken."
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Samenwerken was in de periodes dat
Bert Gijsberts zich inzette voor de ver-

eniging niet altijd makkelijk. Zo was hij
begin jaren 90 vice-voorzitter onder
Erris van Ginkel. Het bestuur maakte
zich in die tijd hard voor het samenbrengen van de NHG en KTL tot een vereniging: VHG. "Er zaten stevige ondernemers in het bestuur, er werd flink gediscussieerd. Gaandeweg kwam er meer
eenheid. We hebben de meerwaarde
van groen op de kaart gezet. Ook hebben we betere samenwerking met de
SW-bedrijven bereikt."

Beter samenwerken
In 2007 werd Bert Gijsberts gekozen tot
voorzitter. Hij kijkt met plezier op zijn

geven aan de vakgroepen. Dat was een
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duurzaamheid."
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In zo'n kleine branche moet dat niet ver-

Zo lukte het om een beter profiel te

schap leveren dat nu wordt gevraagd.

snipperd zijn." •

