NDV Beleidsplan 2016-2021
1. Inleiding
Dit plan is gericht op de periode 2016-2021.
2. NDV leden
Het ledenbestand bestaat uit professionele dendrologen, professionals in het “groen” en
“liefhebber-dendrologen” die breed geïnteresseerd zijn in naamgeving en toepassing van
houtige gewassen.
De NDV telt 700 leden. Daarvan zijn 300 actief deelnemer aan excursies, meerdaagse
reizen, leergangen, scholing en het schrijven van artikelen voor een van onze bladen. Elk
jaar is er een natuurlijk verloop in het ledenbestand. Aandacht voor het aantrekken van
nieuwe leden blijft belangrijk. Een goede sfeer, laagdrempelige toegang en betrokkenheid bij
alles de NDV doet is ons beleid.
Het verenigingsblad Arbor Vitae verschijnt vier keer per jaar en wordt zeer gewaardeerd. De
jaaruitgave Dendroflora is voor de NDV van belang als (semi)wetenschappelijk bijdrage en
stimulans voor het onderzoek. Arbor Vitae en Dendroflora worden samen met de KVBC
uitgegeven.
3. Doelgroepen
De NDV richt zich op de volgende doelgroepen:
• NDV leden
• Interessegroepen waaronder:
o hoveniers,boomverzorgers, boomkwekers en tuin- en landschapsarchitecten
o de geïnteresseerde liefhebber van houtige gewassen
o groenbeheerders o.a. gemeentelijk groen, begraafplaatsen en andere
terreinen
o beheerders en vrijwilligers van botanische tuinen en particuliere arboreta
o docenten en leerlingen agrarisch onderwijs
4. Waar komen wij vandaan
De NDV werd opgericht in 1924. Dendrologie is de leer van houtige gewassen. De NDV vat
dit zodanig op dat zij zich vooral richt op de winterharde houtige gewassen van de gematigde
zone die in cultuur genomen zijn en de daaruit, al of niet door middel van veredeling,
geselecteerde cultivars.
In de statuten van de Vereniging vinden wij als doelstellingen:
• Het bevorderen van de dendrologie
• Het bevorderen van de juistheid en eenvormigheid van benamingen van houtige
gewassen
• Het verlenen van medewerking bij op naam brengen van houtige gewassen
• Het stimuleren van het onderwijs in de dendrologie
5. Visie NDV, op weg naar de toekomst
De NDV wil op de achtergrond functioneren als een kenniscentrum van bomen en struiken
voor de vakwereld en voor liefhebbers. Door mensen met kennis en interesse bij elkaar te
brengen valt veel te leren.

Kennisdeling in een goed functionerende organisatie waarin onze vrijwilligers zich prettig
voelen en waarbij nieuwe leden willen horen is ons streven.
Als slogan is enkele jaren terug gekozen voor “In de ban van bomen” en dit blijven wij
uitdragen.
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In het onderwijs is de plantenkennis naar de achtergrond geschoven. De NDV wil een
bijdrage leveren in het stimuleren en verspreiden van de kennis van de houtige gewassen.
De NDV is een bron van kennis over bomen en struiken die aangesproken kan worden door
leden en niet-leden. Wij bieden onze kennis aan aan het professionele groen, het onderwijs
en overige geïnteresseerden.
Alle NDV leden kunnen informatie brengen en halen bij onze activiteiten, excursies, scholing
en publicaties. We richten ons op het herkennen van het houtige sortiment en de
toepassingsmogelijkheden van dat sortiment. Daarnaast laten we op verschillende
momenten zien welk sortiment er naast het gebruikelijke is en welke mogelijkheden dat
sortiment biedt, zowel positief als negatief. Om de achtergronden van het sortiment en de
sortimentskeuze te kunnen duiden bieden wij cursussen en andere kennisgerichte
activiteiten aan.
Er zijn ook actualiteiten die invloed hebben op het sortiment dat toegepast kan of moet
worden. Deze actualiteiten vormen een leidraad aan leden en niet leden voor zaken waaraan
wij een relevante bijdrage willen bieden.
Het gaat dan bijvoorbeeld om:
• Biodiversiteit
• Behoud van soorten en cultivars
• Behoud van leefomgeving
• Klimaat en ‘urban heat effect’ in onze steden
• Beheersing van ziekten en plagen
• Verbeteren van milieu en leefomstandigheden, zoals verminderen van fijnstof.
Waar nodig zoekt de NDV actief contacten met andere organisaties en instituten om haar
doelen te bereiken.
7. Communicatie en public relations (PR)
Met het oog op de toekomst is de NDV met de nieuwe website klaar voor weergave op alle
vaste en mobiele digitale apparaten. Met de leden wil de NDV in de toekomst in toenemende
mate digitaal communiceren. Het forum van de website kan een vraagbaak worden voor
zowel leden als niet leden. Met de website en Facebook kan de NDV zich digitaal goed
profileren. Goed voor moderne, actieve en frisse uitstraling.
Verder willen we werken aan een brede promotie ter ondersteuning van onze doelen:
- de aanwezigheid van de NDV-kraam op diverse tuinbeurzen,
- de verspreiding van NDV brochures in de bezoekerscentra van diverse arboreta,
- ruchtbaarheid geven aan de betrokkenheid van de NDV bij lokale activiteiten,
- NDV-scholing kenbaar maken aan een breed publiek, zowel aan vakmensen als aan leken,
- uitreiking van de NDV plaquette als bijzondere erkenning aan een arboretum (iedere 2 jaar)
met de nodige publiciteit,
- activiteiten organiseren, speciaal gericht op jongeren,
- onderzoeken of een NDV boom-van-het-jaar van toegevoegde waarde is voor het “groene
vak”.
8. Publicaties Arbor Vitae en Dendroflora.
Arbor Vitae is voor de leden een belangrijke en goed gelezen informatiebron en verschijnt 4
keer per jaar. Het beleid is er op gericht om artikelen te publiceren die aansluiten bij de
informatie- en kennisbehoefte van onze (potentiële) leden . Daarnaast is kwaliteit van het
blad belangrijk daar het als visitekaartje wordt gebruikt bij promotie en de werving van
nieuwe leden. Beperking van de kosten en zoeken naar andere mogelijkheden van
financiering zoals plaatsing van advertenties is noodzakelijk.
Dendroflora bevat rapportages van sortimentskeuringen en semiwetenschappelijke
dendrologische artikelen over sortiment en toepassing. Kosten van Dendroflora dienen in

balans te worden gehouden tot de beschikbare middelen in de begroting en de omvang van
het blad.
Dendroflora en Arbor Vitae worden samen met de KVBC uitgegeven
9. Scholing
Scholing is een kernactiviteit voor de NDV. Leden en niet-leden kunnen deelnemen.
Doelgroepen zijn hoveniers, boomkwekers, medewerkers van botanische tuinen, vrijwilligers,
groenmedewerkers van gemeenten, groenontwerpers en andere geïnteresseerden. Een
specifieke doelgroep bestaat uit de young professionals in de groene vakwereld. Tijdens de
cursussen worden net als in de professionele wereld de botanische namen van planten
gebruikt en waar het kan de Nederlandse namen.
De NDV verzorgt standaard cursussen, in-company cursussen en leergangen en sluit daarbij
aan bij IVN-afdelingen en andere organisaties die laagdrempelige instap-cursussen
aanbieden.
Standaard worden de volgende cursussen aangeboden: de A-cursus (basiscursus met het
basissortiment), de B cursus (met een diepgaander sortiment) en de C-cursus (met
wetenschappelijke achtergronden bij de dendrologie en de taxonomie). De cursussen
worden gespreid over het land verzorgd. De laatste jaren zijn Amsterdam, Doorn (alleen Ccursus), Velp en Zwijndrecht de locaties. Het streven is om in de buurt van Zwolle en
Eindhoven cursuslocaties toe te voegen. De standaard cursussen zijn minimaal
kostendekkend. De bestaande docenten zijn ook de auteurs van het lesmateriaal en alleen
deelnemers van de cursus krijgen het lesmateriaal met oog op de auteursrechten.
In-company cursussen worden op verzoek van een klant (bedrijf, gemeente of andere)
gemaakt. Deze cursussen zijn minimaal kostendekkend.
Leergangen worden gegeven door een van onze NDV docenten aan kleine groepen
deelnemers (max 15 deelnemers). Lopend krijgen die uitleg over het sortiment en de
toepassing van houtige gewassen. Deze praktische aanpak wordt gewaardeerd. De
leergangen zijn minimaal kostendekkend.
Young professionals; voor leden en niet-leden zijn er vanaf 2015 thematische, praktische
bijeenkomsten, die steeds in het teken van sortiment staan. Een enthousiaste docent neemt
ze op sleeptouw en zorgt voor interactie en discussie.
10. Excursies
Excursies zijn kernactiviteiten voor de NDV en excursies vormen een bindende factor binnen
de vereniging. Ze worden goed bezocht en brengen leden in contact met elkaar, zowel
professionals als liefhebbers. Kennisuitwisseling en kennisverwerving zijn de resultaten.
Input en hulp met excursies door leden voor leden is het streven. Het aantal deelnemers
(van 20 tot 100) vraagt om een flexibele organisatie met inschakeling van NDV leden als
ondersteuning. Bij inschrijving voor excursies gaan leden voor op introducés.
De organisatie van de excursies is in handen van de excursiecommissie. Naast
kennisuitwisseling en kennisverwerving is tijdens alle excursies ook het sociale aspect van
belang. De kosten van de dagexcursies zijn over het algemeen voor rekening van de NDV,
met soms een bescheiden eigen bijdrage voor deelnemers. Meerdaagse excursies worden
kostenneutraal georganiseerd. Lokale/privé initiatieven voor excursies kunnen na overleg
door de excursiecommissie worden ondersteund. Excursies worden op diverse manieren
aangekondigd o.a. in Arbor Vitae en op de website www.dendrologie.nl. Aanmelding vindt
plaats via de website.
Uitgangspunten voor de komende 5 jaar;
• Handhaven van dagexcursies; mogelijkheden voor 'educatieve excursies’ met name
ook gericht op nieuwe leden
• Handhaven van de sortimentsdag, het kampeerweekend, de zomerbijeenkomst de
dendrologendag en de najaarsbijeenkomst.
• Handhaven van een driejaarlijkse zomerexcursie in binnen- of buitenland
• Vergroten van draagvlak bij de leden door ze te betrekken bij de organisatie van
excursies en gebruik te maken van hun (regionale) expertise
• Onderzoeken of bijeenkomsten gericht op jongeren gewenst zijn
• Onderzoeken of een ‘hand out’ over de excursie nuttig is

•
•
•
•
•

Lijst opstellen van NDV kennisgidsen (rondleiders) voor excursies
Kostenbeheersing (betaalbaar houden van excursies) en nieuwe wegen zoeken voor
de bekostiging
Evaluatie op aantal excursies per jaar, kosten, deelnemersaantallen, eventueel
aanpassen van beleid
Vaststellen waar de capaciteitsgrens ligt tussen aantal excursies per jaar in relatie tot
de organisatie ervan
Tijdig vaststellen van het jaarprogramma door het bestuur en tijdige aankondiging van
excursies op de website en in Arbor Vitae

11. Bibliotheek en archief
De NDV heeft een boeken en beeldverzameling, die is ondergebracht bij Arboretum
Trompenburg in Rotterdam. De inhoud is te raadplegen via onze website en toegang tot de
NDV bibliotheek in Arboretum Trompenberg is gratis. Voor de toegang tot de tuinen moet
betaald worden.
Het NDV archief is nog gesloten. Er word gewerkt aan het beschikbaar maken van het
archief voor leden.
12. Dendrologisch Fonds 'Theo Janson'
Het Dendrologisch Fonds ‘Theo Janson’ richt zich op het ondersteunen van projecten van
dendrologisch belang met een educatieve of ideële strekking. Het Bestuur hanteert een
aantal criteria bij het beoordelen van aanvragen.
Het beleid is er op gericht elk jaar een financiële bijdrage te leveren aan ondersteuning van
een specifiek dendrologisch gericht doel, eenmalige projecten bij (kleine) arboreta of pineta,
bijzondere bomenacties, publicatie van een boek, enz. Ook derden kunnen donaties doen
aan het Fonds. Er wordt gewerkt aan het bijstellen van de doelstellingen van het fonds met
als doel het educatieve karakter te versterken en gerichter donateurs aan te trekken.
Daarvoor is “het gedachtegoed van Theo Janson” de leidraad.
13. Bestuur en financiën
De inkomsten uit de contributies bepalen in hoofdzaak de bestedingsruimte van de
vereniging. Daarnaast bestaat er een kleine reserve voor extra activiteiten, bijvoorbeeld
publicaties, organisatie van symposia, aantrekken van een buitenlandse spreker.
Met ingang van 2016 is de contributie verhoogd om de begroting sluitend te krijgen. De
begroting staat onder druk door afnemend ledental en oplopende kosten van o.a. porto en de
publicaties.
Doelstellingen:
• Permanent streven naar kostenbeheersing bij activiteiten en ook ten aanzien van de
publicaties Arbor Vitae en Dendroflora
• Blijvende aandacht voor de extra inkomstenbronnen, bijvoorbeeld, advertenties in
Arbor Vitae, verkoop van ansichtkaarten, sponsoring, schenkingen, boeken
• Voldoende middelen vrijmaken voor investeringen in vernieuwing cursusmateriaal en
reservering voor jubilea, dendrologendagen en de tweejaarlijkse uitreiking van de
plaquette
• Kosten voor meerdaagse excursies (in navolging van het Reisreglement van de NDV)
zijn voor rekening van de deelnemers
14. Derden
De samenwerking met KVBC wordt voortgezet. Het bestuur van de NDV staat open voor
contacten met derden daar waar beide organisaties wat te winnen hebben. Daarbij zal de
NDV zich actiever opstellen in het zoeken van organisaties waarmee ze kan samenwerken
bij het uitvoeren van activiteiten en publicaties zowel nationaal als internationaal.

