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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Dolf Tillema:
“Dat cao-boekje was vreselijk om te lezen”
Dolf Tillema was maar liefst
40 jaar penningmeester in
Noord-Nederland. Dat was
mogelijk omdat de verenigingen die er toen waren steeds
van structuur veranderden. Zo
waren ze samen, zo splitsten
ze zich weer en gingen verder
in een nieuwe vorm.
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Wie is Dolf Tillema?
Dolf Tillema maakte de afsplitsing in
1980 mee, met het tragische overlijden
van voorzitter Koos Jonkmans. Tijdens
die vergadering liepen de gemoederen
zo hoog op dat een aantal bedrijven uit
Noord-Nederland opstapte. Die vormden vervolgens een eigen vereniging: de
Nederlandse Hoveniers en Groenvoorzienersvereniging (NHG). “Daar heb ik
me toen bij aangesloten.”

Dolf Tillema is eigenaar van Hoveniersbedrijf Tillema in Eelderwolde
(Gr.), het bedrijf dat zijn vader in 1934 begon. Hij was vanaf 1976 actief
betrokken als bestuurder in Noord-Nederland, onder andere als penningmeester. Ook was hij lid van de Ledenraad. Daarnaast hield hij
zich bezig met sociale zaken en CAO-onderhandelingen en met het
organiseren van feestelijke ledenbijeenkomsten zoals een slipcursus
op de TT-baan in Assen, een bezoek aan Wildlands Dierenpark Emmen
en Thialf Heerenveen.

Onzinnige regels
Het bestuurswerk heeft hij altijd met
veel plezier gedaan. “Als ik lid ben van
een vereniging, dan zit ik ook graag aan
de bestuurstafel. Daar hoor, leer en
bereik je het meest.” Cao-zaken maakten deel uit van zijn portefeuille. “Dat
cao-boekje was vreselijk om te lezen,
maar als je erbij betrokken bent, ga je
het beter begrijpen. Een flink aantal
onzinnige regels hebben we er toen uit
weten te halen. Zo kreeg een hovenier
bijvoorbeeld 25 cent opslag als hij hoger
dan 2 meter op een ladder moest klimmen voor snoeiwerk. Dat gaf een enor-

me administratieve rompslomp. Wie een
auto met aanhanger bestuurde, kreeg
betaald vanaf het moment dat hij wegreed bij het bedrijf, de bijrijder kreeg pas
betaald op het moment dat ze bij de
klant aankwamen. Da’s raar toch?”

Steun
Uit de oude notulenboeken van zijn
vader uit de jaren veertig diept hij verhalen op over de oprichting van de Hoveniersvereniging Noord-Nederland in
1941. Ook toen veel overleg over lonen
en het bestrijden van beunhazerij. “Nog

Mijn wens voor VHG:
“Dat de vereniging ook
het 200-jarig jubileum haalt”
altijd actueel” lacht hij. “Dat zijn belangrijke zaken waar VHG zich voor inzet,
net als voor een laag btw-tarief en een
goede cao. Dat kun je niet alleen. Daarom is het belangrijk dat meer bedrijven
zich aansluiten. Ook als individueel
bedrijf kun je veel steun hebben aan de
vereniging.”

33

