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TCO HEEFT EEN NIEUWE VAKTECHNISCH ADVISEUR BENOEMD
Björn Kohlmann gaat het bestuur en de werkgroepen helpen om de ambities
van TCO te halen om in 2030 toonaangevend te zijn in Europa. Volgens het
bestuur heeft Björn een opleiding en werkervaring, die nodig is voor de
opdracht die hij voor TCO gaat invullen. Hij geeft beleidsadviezen op het
gebied van belangenbehartiging, onderzoek en innovatie en promotie en
handel. Hij doet dat samen met Gerdine Dekker die het secretariaat van de
vereniging doet. Ook zal hij samen met de Boomteeltstudieclub Opheusden
TCO de opgedane kennis verspreiden. Het bestuur is blij dat met de komst van de vaktechnisch adviseur na
het vertrek van de secretaris, de ondersteuning van de vereniging weer op het gewenste niveau is gekomen.
Kees van Rooijen, voorzitter TCO

VONDST XYLELLA FASTIDIOSA IN BELGIË
In de Belgische provincie West-Vlaanderen zijn met Xylella fastidiosa besmettte olijfbomen aangetroffen in
een partij olijfbomen die recent uit Spanje naar België was geïmporteerd. De besmette planten zijn
vernietigd en de Belgische en Spaanse autoriteiten voeren traceringsonderzoek uit om te kijken of planten
uit deze besmette partij ook naar andere bedrijven of landen zijn verhandeld.
Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij deze vondst van
Xylella fastidiosa in België, maar het traceringsonderzoek is nog niet afgerond. De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) onderhoudt contacten met de Spaanse en Belgische autoriteiten zodat zij direct
geïnformeerd wordt als blijkt dat er toch Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij deze vondst. Omdat het
hier gaat om het aantreffen van de bacterie Xylella fastidiosa op een partij planten die recentelijk afkomstig
is uit een andere lidstaat, beschouwt België deze vondst als een onderschepping en dus niet een uitbraak. De
NVWA is extra waakzaam ten aanzien van olijfplanten uit Spanje.
Adviezen voor telers en handelaren
Op de website van de NVWA staan adviezen voor telers en handelaren die gewassen kweken of verhandelen
die gevoelig zijn voor deze schadelijke plantenziekte.

LEDEN MEER INVLOED OP BESTUURSBENOEMINGEN
Op de ALV hebben de leden het bestuur opgeroepen de procedure voor de kandidaatstelling en de
benoeming van nieuwe bestuurders aan te passen. De Raad van Toezicht van TCO heeft in overleg met de
notaris een nieuw voorstel gemaakt voor het Huishoudelijk Reglement van TCO. De leden worden gevraagd
om dit op de jaarvergadering in 2019 vast te stellen. Vooruitlopend daarop wil de RvT dit voorstel op de
komende ALV van 16 oktober met de leden bespreken. In het voorstel krijgen de leden meer tijd om
kandidaten te stellen. Vervolgens krijgen ze een maand de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de
voordracht en kunnen ze daarna op de ALV mondeling of schriftelijk stemmen. Het bestuur van TCO meent
dat hiermee aan de oproep van de leden wordt voldaan maar hoort graag uw mening over het bijgevoegde
voorstel bijlage 1. Kees van Rooijen, voorzitter DB http://www.treecentreopheusden.nl/20180227-concepthhr-inzake-bestuur-en-rvt-4/

RAAD VAN TOEZICHT AAN HET WOORD….
Maandag 19 september heeft de Raad van Toezicht gesproken met voorzitter Kees van Rooijen. Daarbij is
uitvoerig stilgestaan bij de voortgang in de werkgroepen en de werving van een nieuwe secretaris. De RvT
heeft ingestemd met de aanpak voor de opstelling van het Jaarplan 2019. De werkgroepen van TCO kunnen
aan het eind van dit jaar hun activiteitenplannen toetsen aan TCO Koers 2030. Rijnconsult gaat TCO helpen
in de huiskamerbijeenkomsten die koers met laanboomkwekers uit te zetten. De RvT roept het bestuur ook

op om in 2019 het praktijkonderzoek te organiseren met groepen kwekers en i.s.m. met de studieclub de
kennis te verspreiden. Verder is gesproken over de punten die worden geagendeerd voor de Algemene
Ledenvergadering op 16 oktober. Het zal dan gaan over een nieuwe procedure voor de verkiezing van
bestuursleden en RvT-leden, de keuze van de TCO-koers richting 2030 en de stand van zaken bij de realisatie
van het Laanbomengebouw. De RvT constateert dat binnen TCO veel gaande is, waarbij in bepaalde gevallen
slechts kleine stappen kunnen worden gemaakt.

KOM OP DE KWEKERIJ IS GEORGANISEERD
Met gepaste trots hebben wij een bijdrage mogen leveren aan de eerste editie
van “Kom in de Kwekerij”.
Wij waren zelf aanwezig tijdens deze dag en zijn eigenlijk bijzonder verrast met de
manier waarop jullie invulling hebben gegeven aan dit evenement.
Tijdens de rondleidingen op de 3 bedrijven hebben we onze ogen uitgekeken en
eigenlijk heel veel geleerd. Hoe werkt het kluiten? Het inplanten m.b.v. GPS, het bomenrooien, stekken,
veredelen, het bestrijden met biologische middelen, bijvoeden(met kunstmest) of misschien helemaal niet.
Maar ook de zelfrijdende wagens et cetera.
Mooi om te zien hoe dit alles werd gedemonstreerd en verteld door zeer betrokken, enthousiaste en
deskundige medewerkers.
Wij van Prima voor elkaar hebben écht genoten van deze dag en kijken nu een klein beetje met
“groenere ogen “ naar onze omgeving.
Graag willen wij jullie bedanken voor de plezierige ontvangst, op alle bedrijven.
Ook kunnen jullie rekenen op onze ondersteuning bij de volgende edities. Tradities moeten groeien.
Bij goed georganiseerde initiatieven kan het daarbij snel gaan…... Hans en Gerard van Prima voor elkaar

BIJEENKOMST DE SCHATKIST VAN NEDER BETUWE
De bijeenkomst rond ‘De Schatkist van Neder-Betuwe’ op woensdag 27 juni 2018 in de raadzaal van het
gemeentehuis trok niet alleen veel belangstelling, maar leverde ook een rijke oogst aan informatie, verhalen,
anekdotes en beeldmateriaal op.
Graag presenteren wij de resultaten hiervan tijdens een slotbijeenkomst / inloopavond op woensdag 10
oktober 2018 van 19.30 tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester
Lodderstraat 20 in Opheusden.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan via schatkist@nederbetuwe.nl of (6cijferig) telefoonnummer 14 0488.

LEDENADMINISTRATIE
Met ingang van 1 oktober 2018 mogen we twee nieuwe leden
welkom heten,
Jan Willem van Meerten van het bedrijf Handelskwekerij J.W.
van Meerten, Oude Broekdijk 2a 4041 AR Kesteren
Ruth Verwoert van het bedrijf Verwoert groen,
Lakemondsestraat 10 4043 JD Opheusden
Welkom bij TCO!

ACTIVITEITENPLANNING
bij leven en welzijn voor de komende weken

9 OKTOBER
Vergadering werkgroep
Belangenbehartiging TCO
11 OKTOBER
DB vergadering TCO
11 OKTOBER
Vergadering werkgroep Promotie &
Handel TCO
16 OKTOBER
Algemene Ledenvergadering TCO

