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Dagprogramma Algemene Ledenvergadering 2022

09.30 uur  Ontvangst

10.30 uur  Algemene Ledenvergadering

12.15 uur  Buffetlunch

13.30 uur  Kroonjuwelen van het Nationaal Bomenmusem door Wilbert 

  Hetterscheid  (directeur Nationaal Bomenmuseum)

14.15 uur  Wat we gaan zien op de Floriade in Almere door Jaap Smit (van-

  uit de gemeente Almere als dendroloog betrokken bij Floriade 

  Expo 2022)

15.00 uur  Koffie en thee

15.15 uur  Staatsbosbeheer en de Nationale bossenstrategie door Harrie 

  Hekhuis (directeur SBB programma bos en klimaat)

15.50 uur  Slotwoord voorzitter

16.00 uur  Einde bijeenkomst en aansluitend kofferbakverkoop door leden

Onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen vindt de ALV plaats op 5 maart 2022, 

Champ’Aubert, Driebergen. Voor de lunch en koffie/thee geldt een eigen bijdrage van  

€ 12,50. Houd uw mailbox en de NDV-website in de gaten voor de laatste informatie.

https://dendrologie.nl/
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Agenda Algemene Ledenvergadering 2022

1.    Opening door de voorzitter

2.    Verslag aangepaste ALV 2021 (zie pagina 5)

3.    Mededelingen, berichten van verhindering

4.    Jaarverslag 2021 (zie pagina 12)   

5.    Financieel jaarverslag 2021 (zie pagina 17)

6.    Verslag Kascommissie (Lieda van Overveldt en Martin Tijdgat) 

7.    Benoeming Kascommissie; het bestuur stelt voor Lieda van Overveldt en één van 

        de op de vergadering aanwezige leden te benoemen

8.    Vaststellen begroting 2022 (zie pagina 24)

9.    Commissies en activiteiten

10.  Bestuursverkiezing, het bestuur stelt de volgende bestuurskandidaten voor. 

        Wegens aftreden om gezondheidsredenen van Roger Bickerstaffe wordt Wilma 

        Verburg voorgesteld als kandidaat nieuw bestuurslid (zie pagina 27) 

11.  Uitreiking Doorenbospenning  

12.  NDV in 2024 100 jaar

13.  Rondvraag

14.  Fotoquiz (zie pagina 29)

15.  Sluiting
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1. Verslag aangepaste ALV 2021
In maart 2021 hebben 70 leden hun mening gegeven via de NDV-website. Hieronder de 

opmerkingen van leden en de reactie van het bestuur daarop. Dit document is bij wijze van 

verslag op 19 maart 2021 per mail aan de leden verstrekt.

Inleiding

Allereerst willen we de leden bedanken die gereageerd hebben op de oproep van het 

bestuur zich uit te spreken over het bestuur en haar gevoerde en geplande beleid.

Anders dan andere jaren, zag het bestuur vanwege het heersende coronavirus  zich 

genoodzaakt om de leden digitaal te raadplegen over haar activiteiten inclusief de 

financiële verantwoording over 2020 en het beleidsplan 2021 - 2026 zoals verwoord in 

het “Witte Boekje 2021”.

Het bestuur verheugt zich dat een grote meerderheid het vertrouwen uitspreekt in het 

zittende bestuur.

Leeswijzer

Voor de herkenbaarheid volgen we de hoofdstukken uit het “Witte Boekje 2021” zoals 

dit jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering gebruikelijk is. Deze hoofdstukken  

lopen ook parallel met de vragen zoals deze op het stemformulier stonden.

1. Notulen ALV 2020

68  respondenten  gaan akkoord met het jaarverslag en 2 personen hadden geen mening

Opm.: over tekstuele taalfouten.

Antw.: Deze worden gecorrigeerd.

Opm.: Bij punt 10 Rondvraag wordt er aangegeven “wij zijn geen vereniging die zich 

uitspreekt over het beheer van bomen”. op zich een begrijpelijk standpunt. Alleen vind 

https://dendrologie.nl/
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ik dat deze opvatting verschillend wordt toepast in mijn ogen. Bij de vraag van Stans 

van Maanen wordt er negatief gereageerd en op de vraag van Ton Stolk wordt er positief 

gereageerd. graag nadere uitleg bij de verschillende antwoorden.

Antw.: Wij kunnen het niet duidelijker verwoorden. De vereniging staat voor verbreding 

en verspreiding van de sortimentskennis en het gebruik hiervan in de praktijk. Wij zien dit 

duidelijk terug in de vraag van Ton Stolk om gemeenten in het zonnetje te zetten die zich 

hiervoor inzetten. Wij gaan gemeenten niet publiekelijk wijzen over verkeerd of achterstal-

lig onderhoud zoals wij geantwoord hebben op de vraag van Stans Vermanen. Dit is niet 

aan onze vereniging om zich hierover uit te spreken. Wanneer er vragen komen over de 

toepassing van het sortiment staan wij open voor advisering.

2. Beleidsplan 2021-2026

68  respondenten gaan akkoord met het beleidsplan en 2 personen hadden geen mening

Op de vraag “Wat spreekt u het meeste aan” komen de volgende drie onderwerpen 

duidelijk naar voren:

    • Inspelen op de actualiteit,

   • Cursussen en leergangen. Breed en digitaal aanbieden.

    • Activiteiten

Er zijn door enkelen opmerkingen geplaatst bij de cursussen en enkele concrete vragen 

gesteld.

Opm.: Het zou fijn zijn als cursussen ook in het oosten van het land worden aangebo-

den.

Opm.: Cursussen en leergangen. Graag zou ik een aanvulling willen zien dat de cursus-

sen en leergangen zoveel mogelijk verspreid over het hele land aangeboden worden. 

Als inwoner van de Achterhoek zie ik mij niet naar o.a. Amsterdam rijden voor een 

beginnerscursus.
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Antw.: Dit is inderdaad een vraag die vaker wordt gesteld en zeker een aandachtspunt. We 

zijn heel blij met de kwalitatief hoogwaardige locaties en goede docenten waar we nu mee 

mogen werken. Maar we begrijpen de behoefte en zullen dan ook zeker kijken of er in de 

toekomst mogelijkheden zijn om cursussen van gelijkwaardig niveau elders in het land te 

ontwikkelen. 

Vrg.: Is het mogelijk om cursussen (deels) digitaal aan te bieden?

Antw: Daar wordt op dit moment voorzichtig over nagedacht. De grote kracht van onze 

cursussen is toch de combinatie van theorie en praktijk op locatie. Zodat je zelf met alle 

zintuigen kunt ervaren en ter plaatse kennis en ervaringen met elkaar kunt uitwisselen. 

Dat is een deel van de kennisoverdracht die onmogelijk digitaal kan plaatsvinden. 

Echter met de huidige omstandigheden is het wellicht een optie om hier toch naar te 

kijken om de voortgang niet nog verder te stoppen. Uiteraard brengt dit veel organisatie 

en een andere wijze van lesgeven met zich mee, waar niet iedere les, locatie, onderwerp 

en docent zich voor leent. Maar we gaan hier wel naar kijken. Wat ons betreft is het een 

tijdelijke noodoplossing die nooit de echte lessen kan vervangen

Opm.: Aandacht voor inventarisaties en publicaties van Arboreta en andere interes-

sante boomverzamelingen. Actieve berichtgeving over interessante evenementen, 

interessante momenten van bloeiende bomen in het seizoen. 

Antw: Heeft zeker onze aandacht. We proberen samen met onze leden de botanische 

tuinen en arboreta te prikkelen en te ondersteunen. 

  

Opm.: Uniforme wetenschappelijke benamingen.

Antw.: Het bestuur ziet dit als haar kerntaak zie ook hoofdstuk 2 “Doelstellingen” We 

zijn voortdurend bezig samen met onze partners als de Naktuinbouw om de plantensys-

tematiek actueel te houden. In 2020 is hier de Nederlandse namenlijst aan toegevoegd. 

Samen met onze partners proberen we het onderwijs, bedrijfsleven, arboreta e.a. hierover 

te informeren. 
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Opm.: Jubileum 2024; Waarom niet in 2023 de leden vrijwillig vragen om een eenmali-

ge extra gift te doen voor het vieren van het jubileum?

Het lijkt mij dat de meeste leden niet tot de groep “sociale minima” gerekend worden!

Antw.: Daarvoor wordt eerst een inhoudelijke en financiële opzet gemaakt. In principe 

worden kosten vanuit de huidige reserves opgenomen in volgende begrotingen.  

Opm.: Volgens mij moet het doel zijn: Verjonging, verbreding van het ledenbestand. 

Maar tevens uitbreiding van het ledenaantal (en niet handhaving).

Antw.: Vergroting van het ledental is geen doel op zich. Wel wil de NDV een groot bereik 

hebben. Bij de begroting voor 2021 is toegelicht, dat voor 2021 wordt uitgegaan van een 

stabilisering van het ledental. Dat sluit niet uit dat online activiteiten een wervend effect 

hebben op nieuwe, met name jongere leden. 

Opm.: Contributie-niveau aanpassen aan de omstandigheden (en niet handhaven).

Antw.: Het bestuur kiest ervoor om de prijs van de lidmaatschappen stabiel houden. 

3. Jaarverslag 2020

69  respondenten  gaan akkoord met het jaarverslag en 1 persoon had geen mening

Opm.: Hoewel ik blij ben met de hoge waardering door de NDV van het Arboretum Assen, 

wil ik toch de kanttekening plaatsen dat de Vereniging van Botanische Tuinen het 

arboretum dermate negatief beoordeelde dat ze geen lid van die club mochten worden.

Antw.: De NVBT kent andere selectiecriteria voor de titel Botanische Tuin dan de NDV voor 

de titel “NDV-waardig arboretum”. Met de titel “NDV-waardig arboretum” willen we collec-

tietuinen en andere interessante arboreta in het bijzonder onder de aandacht brengen bij 

het publiek.
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4. Financieel Jaarverslag 2020

66 respondenten gaan akkoord met het financieel jaarverslag, 1 persoon ging niet ak-

koord en 3  personen hadden geen mening.

Opm.: Door corona en daardoor het wegvallen van een groot deel van kosten voor 

activiteiten is het batig saldo, zoals te verwachten, zeer groot. Dit is met het 100-ja-

rig bestaan in het vooruitzicht op zich gunstig. Toch wil ik hierbij opmerken dat een 

tegemoetkoming richting de leden op z’n plaats is, in ieder geval een mooi gebaar. Zo 

ontving ik van een andere vereniging een brief met de mededeling dat er dit jaar geen 

contributie zal worden geïnd. De NDV hoeft wat mij betreft niet zo ver te gaan, ofschoon 

een korting mijns inziens op zijn plaats is.

Antw.: Zie de toelichting bij de Balans 2020: 

Het bestuur kiest ervoor om de prijs van de lidmaatschappen en de cursussen zo lang 

mogelijk stabiel houden. 

Opm.: Ik zelf ben penningmeester van een vergelijkbare groenvereniging (De Neder-

landse Kuipplantenvereniging, 600 leden, vermogen € 28.000,--) en ben heel blij dat 

bij mijn club de bestuurskosten en ook de administratiekosten een héél stuk lager 

liggen.

Ik ben akkoord hoor maar wilde het alleen maar even genoemd hebben.

Antw.: Wij horen graag uw tips voor het verlagen van bestuurs- en administratiekosten. 

Wij hebben onze boekhouding en financiële administratie, onze ledenadministratie en 

ons relatiebeheer uitbesteed; het is te veel werk en het afbreukrisico is te groot om dat aan 

vrijwilligers over te laten (die liever met dendrologie bezig zijn), of om het als bestuur zelf 

te doen. Daar hangt inderdaad een prijskaartje aan. 

Opm.: Er blijft teveel geld in kas, Wat zijn alternatieven?

Antw.: Zie de toelichting bij de Balans 2020 uit het Witte Boekje: 

De vraag rijst of met de reserves van de vereniging het lidmaatschapsgeld en/of cursus-
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bijdragen niet omlaag kunnen. Het bestuur acht dat op dit moment niet opportuun. Door 

corona is dit jaar een uitzonderlijk jaar geweest, waardoor er onbedoeld eenmalig winst 

ontstaat. De hoogste uitgaven betreffen Dendroflora en Arbor Vitae. Het bestuur heeft de 

wens om  de continuïteit daarvan te waarborgen.

Een deel van de uitgaven vindt alsnog plaats in 2021. De cursussen worden onder de hui-

dige coronabeperkingen arbeidsintensiever, en het is nog onduidelijk wat er nodig is voor 

het 100-jarig jubileum in 2024.    

Het bestuur kiest ervoor om de prijs van de lidmaatschappen en de cursussen zo lang 

mogelijk stabiel te houden.

5. Benoeming Kascommissie

63 respondenten gaan akkoord met benoeming van de Kascommissieleden en 7 personen 

hadden geen mening. De Kascommissie bestaat voor de boekhouding van 2021 uit Martin 

Tijdgat (2e jaar) en Lieda van Overveldt (1e jaar)

6. Begroting 2021

66 respondenten  gaan akkoord met de begroting 2021, 1 persoon niet en 3 personen 

hadden geen mening.

Vrg.: Indien mijn bovengenoemd voorstel m.b.t. een NDV geste naar de provincies met 

een bijzondere dendrologische schenking honorabel wordt bevonden, dan dient daar-

voor in de begroting ook een kostenpost te worden opgenomen, inhoudend prijs van de 

aanplant, plantwerkzaamheden en eventuele reiskosten.

Antw.: Het bestuur heeft een voorstel ontvangen van de vraagsteller voor een geste naar 

de provincies om een activiteit op te starten met planten van bomen dat tevens als positie-

ve PR voor de vereniging kan dienen. 
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7. Bestuursbenoemingen

Statutair aftredend Evelien Romme, alg. lid; Unaniem akkoord

Benoeming   Huib Sneep, vicevoorzitter; 67 akkoord, 3 geen mening

Benoeming Harry de Coo, secretaris; Unaniem akkoord

Benoeming Marrion Hoogenboom, alg. lid; 69 akkoord, 1 geen mening

8. Rondvraag

Alom was er waardering voor het werk van het bestuur. Dank hiervoor. 

Er resten nog twee vragen.

Vrg.: De vereniging is rijk. Hoe kan dat wat minder worden?

Antw.: Zie de toelichting bij de Balans 2020 uit het Witte Boekje: 

De vraag rijst of met de reserves van de vereniging het lidmaatschapsgeld en/of cursus-

bijdragen niet omlaag kunnen. Het bestuur acht dat op dit moment niet opportuun. Door 

corona is dit jaar een uitzonderlijk jaar geweest, waardoor er onbedoeld eenmalig winst 

ontstaat. De hoogste uitgaven betreffen Dendroflora en Arbor Vitae. Het bestuur heeft de 

wens om  de continuïteit daarvan te waarborgen.

Een deel van de uitgaven vindt alsnog plaats in 2021. De cursussen worden onder de hui-

dige coronabeperkingen arbeidsintensiever, en het is nog onduidelijk wat er nodig is voor 

het 100-jarig jubileum in 2024.  Het bestuur kiest ervoor om de prijs van de lidmaatschap-

pen en de cursussen zo lang mogelijk stabiel houden.

Vrg.: Wanneer vindt de uitreiking van de Zilveren Doorenbospenning plaats?

Antw.: De uitreiking van de Zilveren Doorenbospenning had tijdens de ALV in 2021 moeten 

plaatsvinden. In overleg met de houder van de penning, Hans Janssen, is afgesproken 

om de uitreiking te verschuiven naar 2022. Het is tenslotte een feestje om de Zilveren 

Doorenbospenning opnieuw uit te reiken en we hopen dat we daar volgend jaar betere 

mogelijkheden voor hebben.



12

2. NDV Jaarverslag 2021

Interne ontwikkelingen en samenstelling van het bestuur:

Jos Koppen, voorzitter     (aftredend 2023)

Huib Sneep, vicevoorzitter    (aftredend 2025)

Twan Gremmen, penningmeester   (aftredend 2024)

Harry de Coo, 1e secretaris     (aftredend 2024)

Evelien Romme, lid     (aftredend 2024)

Marrion Hoogenboom, lid     (aftredend 2022)

Wilma Verburg, aspirant lid

Tussentijds aftredend is bestuurslid en scholingscoördinator Marrion Hoogenboom. Zij 

is gedwongen door drukke werkzaamheden haar functie neer te leggen. Het bestuur 

komt ter vergadering wellicht met een kandidaat

Wilma Verburg wordt voorgesteld als nieuwe secretaris. Na de benoeming van de 

nieuwe secretaris wordt de portefeuille verdeeld in twee aandachtsvelden: activiteiten 

(Harry de Coo) en algemene zaken (Wilma Verburg).

Secretariaat

In 2021 heeft het bestuur acht keer vergaderd, waarvan driemaal in Driebergen en vijf 

keer online. 

Afgelopen jaar zijn er ongeveer vijftig inhoudelijke vragen binnengekomen bij het 

secretariaat. Vragen van geïnteresseerden en vragen van leden. Vele vragen worden 

doorgespeeld naar en beantwoord door leden. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Social media en website

De bereikbaarheid van de NDV via de website en sociale media blijft doorgroeien. Op 

de website worden onder andere actuele nieuwsberichten geplaatst. Deze nieuwsbe-

richten, aankondigingen van activiteiten en leuke weetjes worden ook via Facebook 

https://dendrologie.nl/
https://www.facebook.com/dendrologie
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gedeeld. Het aantal personen dat de Facebookpagina volgt is het afgelopen jaar door-

gegroeid van 720 naar 840. Ook op de Instagrampagina is een groei te zien. Waren dat 

vorig jaar nog 479 volgers, zijn dat nu 674 volgers. Via Instagram worden voornamelijk 

afbeeldingen gedeeld. De foto’s van Ineke Vink zijn erg geliefd op zowel Facebook als 

Instagram. Sinds 2021 heeft de NDV ook een eigen YouTube-kanaal. In totaal zijn 61 

mensen daarop geabonneerd.

Ledenwerving en promotie

Het was voor de NDV in 2021 alleen mogelijk om zich op de internationale vakbeurs voor 

de boomkwekerij: GrootGroen in Zundert te presenteren. Daarnaast hebben de cursus-

sen (A, B en C), de leergangen en de activiteiten voor een aantal nieuwe leden gezorgd.

NDV-waardige arboreta

In het afgelopen jaar is er contact geweest met verschillende arboreta over de aanvraag 

van een erkenning door de NDV. Soms is dit contact ook aanleiding om eerst eens aan 

te geven welke ontwikkelingen er nog moeten plaatsvinden voordat een aanvraag kan 

worden ingediend. Dat is aanleiding voor aanvragers om praktische vragen te stellen 

over onder andere  het maken van naambordjes en naamgeving. Op de website onder 

het kopje ‘Arboreta’ is te zien welke arboreta nu al een erkenning hebben. We ver-

wachten nog meer aanvragen voor “NDV-waardige Arboreta”, dus heeft u of kent u een 

arboretum dat deze titel verdient en dat waar kan maken: geef het arboretum op!  

Scholingscommissie

De scholing was in 2021 een organisatorische uitdaging. Door de corona-uitbraak en 

steeds wisselende maatregelen, werd er veel gevraagd van cursisten, docenten en orga-

nisatoren. Gelukkig konden we uiteindelijk (iets later) starten met beperkte groepen. 

Er zijn drie cursussen georganiseerd: de A-cursus in Amsterdam, locatie De Nieuwe 

Ooster, de B-cursus in Utrecht in de Botanische Tuin Utrecht en de C-cursus in het 

Nationaal Bomenmuseum Von Gimborn in Doorn. Er waren respectievelijk 15, 13 en 11 

deelnemers. Door het inplannen van extra lessen in de zomer, hebben we de A-cursus 

https://www.facebook.com/dendrologie
https://www.instagram.com/nld_dendrologische_vereniging/
https://www.instagram.com/nld_dendrologische_vereniging/
https://www.facebook.com/dendrologie
https://www.instagram.com/nld_dendrologische_vereniging/
https://www.youtube.com/channel/UC5AA4DywjmTaY5TfqJk9F9Q
https://dendrologie.nl/
https://dendrologie.nl/arboreta-en-botanische-tuinen/
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inmiddels af kunnen ronden. De B- en de C-cursus lopen door tot in voorjaar 2022. 

Zodra alle cursussen zijn afgerond, zal de evaluatie plaatsvinden. Het afgelopen jaar 

is er druk gewerkt om de inhoud van de A-cursus te updaten, komend jaar zal ook het 

overige cursusmateriaal weer bijgewerkt worden naar de nieuwste inzichten.

Marrion Hoogenboom heeft de werving voor A- en B-cursisten in 2022 inmiddels 

opgestart. De A-cursus is alweer volgepland en heeft een kleine wachtlijst. Dit heeft 

te maken met de beperkte capaciteit op de locaties i.v.m. de coronamaatregelen. Ook 

de B-cursus heeft inmiddels voldoende aanmeldingen en kan dus doorgaan. Omdat de 

C-cursus niet jaarlijks wordt gegeven, zal deze in 2022 niet plaatsvinden.

Er zijn leergangen verzorgd in Amsterdam (2), Wijk bij Duurstede, Amersfoort en Bus-

sum, met een totaal aantal van 63 deelnemers. Ook deze activiteiten scoren hoog in de 

waardering van de deelnemers.  

Activiteiten

Voor de activiteitencommissie was het niet altijd even makkelijk om excursies te orga-

niseren. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat maar een deel van de activiteiten 

kon plaatsvinden, en dan vooral buiten. 

Vanaf juni vonden weer excursies plaats en vrijwel alle excursies waren volgeboekt. 

Mensen vonden het prachtig elkaar weer te zien en het op stap gaan in kleine groepen 

zorgde voor een intensieve kennisuitwisseling. De vier excursies zijn door 160 leden 

bezocht. 

In plaats van excursies zijn door leden van de NDV, met medewerking van Bram Sneep en 

NDV-leden Geerten Kalter en Rolf Hoekwater voor het filmwerk en het montagewerk, een 

aantal filmpjes en podcasts gemaakt. Zo konden onze leden op deze wijze nog genieten 

van een digitaal uitstapje.

Voor 2022 hopen we weer een volledig activiteitenprogramma te kunnen draaien.  

Arbor Vitae

Ook in 2021 is Arbor Vitae op de ingeslagen weg doorgegaan met artikelen die blijk ge-
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ven van een brede invalshoek van de dendrologie. Zonder overigens onze core business 

uit het oog te verliezen. Uit oogpunt van duurzaamheid wordt Arbor Vitae niet langer 

verzonden in een plastic verpakking maar in een papieren variant. Dit jaar hoopt de 

redactie nadrukkelijk op de inbreng van de jonge(re) leden, om bij de tijd te blijven en 

een blad te maken dat interessant is voor alle lezers, ongeacht leeftijd. 

Dendroflora

In februari 2021 is Dendroflora nr 56 verschenen. Voorafgaand zijn de artikelen door 

drie verschillende auteurs toegelicht in een podcast. Voor ons een nieuwe vorm van 

communicatie om het blad bij onze leden en die van de KVBC onder de aandacht te 

brengen. Het blad is weer prachtig vormgegeven. Complimenten aan hoofdredacteur en 

redactie voor de presentatie van het blad en de inhoud van de artikelen. Helaas kon de 

sortimentsbijeenkomst niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.   

Plaquettecommissie

In 2021 heeft de plaquettecommissie geen activiteiten verricht. In 2022 worden weer 

voorbereidingen getroffen voor de uitreiking van een plaquette. Daartoe worden arbo-

reta bezocht die mogelijk in aanmerking komen. In 2023 of 2024 vindt de feestelijke 

uitreiking van de vierde plaquette plaats.

Bibliotheek

Archivarissen Hans van Selm en John Heemskerk. Door de coronamaatregelen was het 

niet of moeilijk mogelijk om de bibliotheek in Trompenburg Tuinen & Arboretum te 

bezoeken.

Er zijn geen nieuwe boeken aangekocht. Wel zijn twee toezeggingen binnengekomen 

van twee leden om te zijner tijd hun dendrologische boekenverzameling aan de NDV te 

schenken. Ook zijn er geen boeken verkocht. Meestal is er een verkoop in de Algemene 

Ledenvergadering maar deze heeft in 2021 vanwege corona online plaatsgevonden.

Het ordenen van het archief en het selecteren van de documenten die in aanmerking 

komen voor een mogelijke digitalisering door John Heemskerk en Hans van Selm heeft 
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in 2021 niet de hoogste prioriteit gehad. Hans van Selm is als lid van de werkgroep 

“voorbereiding 100-jarige bestaan NDV” bezig geweest met het uitzoeken en uittypen 

(vanwege de slechte leesbaarheid) van de eerste NDV notulen. Daarbij zoekt hij ook in-

teressante stukken en artikelen over de historie van de NDV.  Ook zijn enkele vragen van 

leden en van het bestuur beantwoord door deze zaken in de bibliotheek op te zoeken.

Filmproject

In 2019 is door het bestuur besloten om als pilotproject een aantal filmpjes te maken.

Er waren twee aanleidingen om het filmproject te starten:

 a.  De behoefte om de vereniging, haar sfeer en haar activiteiten te presente-

                         ren op een wijze die past bij de huidige tijd

 b. De onmogelijkheid om vanwege corona op de gebruikelijke wijze vereni-

     ging  te zijn; excursies zijn een essentieel onderdeel van onze vereniging.

Vervolgens zijn tussen oktober 2020 en juli 2021 de volgende films gemaakt:

 •    Virtuele excursie in het Zuiderpark;

 •    Pinetum Blijdenstein, over de noordelijke coniferen;

 •    Pinetum Blijdenstein, over de zuidelijke coniferen;

 •    Vooraankondiging excursie 17 juli op Trompenburg en Huys ten Donck;

 •    Verslag van excursie op 17 juli.

Daarnaast zijn drie podcasts gemaakt vanwege Dendroflora 2021, over Physocarpus,  

over de Iepen in de gemeente Wijdemeren en algemeen over het gebruik van Iepen.

Het bestuur stelt voor in de komende jaren films en podcasts te blijven maken en zoekt 

nog mensen die daarbij willen helpen.

Dendrologisch fonds ‘Theo Janson’

In 2021 is € 1.500 toegekend aan Tuinbouwschooltuin Frederiksoord voor het op naam 

brengen en van bordjes voorzien van de collectie houtige gewassen.
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3. Financieel jaarverslag 2021

Per 31 december 2021 laat de NDV-boekhouding een gezonde financiële situatie zien. 

De reserves zijn relatief groot. Dat komt omdat door corona - ondanks terughoudende 

raming - niet alle voor 2021 geplande uitgaven werden gerealiseerd, en omdat een deel 

van de reserves zal dienen voor het eeuwfeest 

Aandachtspunten van het bestuur bij het financieel beheer zijn:

 -    Financiële planning en controle.

 -    Kostenbeheersing.

 -    Investeren in versterking van de vereniging. 

 -    Reserveren voor het 100-jarig bestaan. 

 -    Meerdaagse excursies zoveel mogelijk kostendekkend.

 -    Stabiliteit in niveau van contributie en cursusbijdragen.  

Carla van Schagen van Backoffice|C verzorgt voor de vereniging de boekhouding en de 

ledenadministratie. De administratie over 2021 is op 31 december 2021 afgesloten.

De inkomsten uit contributies bepalen voor 80% de bestedingsruimte van de vereni-

ging. De uitgaven bestaan voor een groot deel uit kosten van Dendroflora en Arbor 

Vitae.  

Net als in 2020 waren in 2021 de verenigingsactiviteiten beperkt door corona. Los 

daarvan geldt als principe:   

Arbor Vitae en Dendroflora, bestuurskosten, dagexcursies en de voorbereiding van 

meerdaagse excursies worden gefinancierd uit NDV-middelen. Voor de Sortimentsdag, 

de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de Dendrologendag wordt een eigen bijdrage 

gevraagd om een deel van de kosten (bijvoorbeeld voor lunches) te dekken. De uitvoe-

ringskosten voor het Kampeerweekend en voor de Zomerbijeenkomst worden gedekt 

uit de bijdrage van de deelnemers. 
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Resultaten 2021

Baten (opbrengst) Lasten (kosten)

Begroot Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd

Contributies €  41.500,00 €  43.009,64 Contributies €  2.750,00 €  3.014,50 

Bestuurskosten €  -   €  -   Bestuurskosten €  8.500,00 €  6.893,96 

PR €  -   €  25,00 PR €  2.500,00 €  1.315,33 

Administratie €  -   €  -   Administratie €  4.500,00 €  4.567,94 

Digitalisering Digitalisering €  1.500,00 €  -

Theo Janson Fonds €  -   €  -   Theo Janson Fonds €  2.000,00 €  1.500,00   

Jubileumjaar €  - €  - Jubileumjaar €  2.000,00 €  -

Cursussen €  2.000,00 €  5.610,00 Cursussen €  8.000,00 €  6.434,37 

Activiteiten €  15.000,00 €  150,00 Activiteiten €  20.000,00 €  2.236,99 

Publicaties €  2.000,00 €  2.214,00 Publicaties €  18.000,00 €  21.248,64 

Bibliotheek €  200,00 €  10,00 Bibliotheek €  400,00 €  270,00 

Rente €  25,00 €  2,05 Bank €  350,00 €  392,30 

Overige inkomsten €  - €  0,01 Overige kosten €  -   €  -   

Resultaat €  -9.775,00 €  3.146,67 

Totaal  baten €  60.725,00 €  51.020,70 Totaal lasten €  60.725,00 €  51.020,70 

Dit overzicht bevat de hoofdelementen van de NDV-financiën. De volledige boekhouding 

van het afgelopen jaar wordt voorgelegd aan de Kascommissie. 

Het verslag van de Kascommissie komt later dan het Witte Boekje en wordt apart aan de 

ledenvergadering voorgelegd.
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Toelichting bij Resultaten 2021

Baten

•   Contributies

 De begroting ging uit van een gelijkblijvend ledenaantal, mede omdat er door 

 corona minder activiteiten zouden zijn. Per 1 januari 2021 had de NDV 759 

 leden, per 31 december waren het er 782. Er zijn 23 leden uitgeschreven (van 

 wie één geroyeerd wegens wanbetaling), en er zijn 46 nieuwe leden bijgeko-

 men. De inkomsten uit contributies zijn daarom hoger dan geraamd.

•   PR

 Inkomsten uit vergoeding voor bordje NDV-waardig arboretum.

•   Cursussen

 In 2020 uitgestelde cursussen konden in 2021 gelukkig doorgaan. De be-

 groting ging uit van een beperkt aantal nieuwe cursisten. De meesten hadden 

 zich al eerder aangemeld en hadden al eerder betaald. 

 De inkomsten zijn hoger dan geraamd, met name omdat een extra cursus ‘in 

 company’ is gegeven.   

•   Activiteiten

 Er was in 2021 geen Sortiments- en Dendrologendag en er waren geen 

 meerdaagse excursies. De Algemene Ledenvergadering vond digitaal plaats. 

 De enige inkomsten uit activiteiten kwamen dit jaar uit deelnemersbijdra-

 gen voor Leergangen. (Daar staat tegenover dat ook de uitgaven voor activi-

 teiten laag waren.) 

•   Publicaties

 Dit zijn advertentieopbrengsten uit Arbor Vitae. 

•   Bibliotheek

 Hieronder vallen de losse verkoop van Dendroflora, Arbor Vitae en boeken 

 uit de bibliotheek, meestal tijdens de Sortiments- en Dendrologendag en de 

 Algemene Ledenvergadering. Deze opbrengsten vielen weg omdat er geen 

 bijeenkomsten waren. 
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•   Rentebaten

 De - extreem lage - rente over 2020 van de Vermogensrekening is begin ja-

 nuari 2021 door de bank op onze rekening overgemaakt. De Vermogensre-

 kening is een spaarvorm voor verenigingen waarbij bedragen direct opneem-

 baar zijn. De vereniging heeft naast de Vermogensrekening een Bestuursre-

 kening om direct facturen te betalen, en een tweede Bestuursrekening voor 

 de contributie-inning.

•   Overige inkomsten

 Betreft een betalingsverschil.

Lasten

•   Contributies (korting en royement)

 Oninbare contributie en incassokorting zijn als kosten geboekt. Eén lid is 

 wegens wanbetaling geroyeerd. Inmiddels maakt 75% van de leden gebruik 

 van de mogelijkheid om per incasso te betalen. 

•   Bestuurskosten

 Hieronder vallen vaste bestuursvergoedingen, vergaderkosten, kosten voor 

 het ‘Witte Boekje’ en de werkzaamheden van de Kascommissie t.b.v. de 

 Algemene Ledenvergadering, kosten voor archiefbeheer en kosten voor 

 attenties voor leden (‘lief en leed’). Deze kosten zijn lager uitgevallen dan be-

 groot, met name omdat er in 2021 geen fysieke Ledenvergadering is geweest 

 en omdat het bestuur vaker online heeft vergaderd.    

•   PR

 Dit betreft donaties aan arboreta e.d., kosten voor de NDV-website, en kosten 

 voor de toekenning van de status NDV-waardig arboretum (niet toegekend in 

 2021). De uitgaven blijven ver onder de raming.

•   Administratie

 Deze uitgaven, voor ledenadministratie, contributie-inning en boekhouding, 

 komen overeen met de begroting.
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•   Digitalisering

 De begrotingspost hiervoor is niet benut. Het inrichten van online cursus-

 sen en van voorzieningen voor de leden om onderling contact te onderhou-

 den, voor bestuur en commissies om te vergaderen, en om dendrologische 

 informatie in beeld, geluid en tekst via digitale media te delen vraagt meer 

 tijd.  

•   Theo Jansonfonds

 In 2021 is € 1.500 toegekend aan Tuinbouwschooltuin Frederiksoord voor het 

 op naam brengen en van bordjes voorzien van de collectie houtige gewassen.

•   Jubileumjaar

 De voorbereidingen voor het eeuwfeest in 2024 lopen, maar hebben tot nu 

 toe weinig gekost. 

•   Cursussen

 De uitgaven voor cursussen blijven onder de raming. De B- en C-cursussen 

 lopen nog door in 2022.

•   Activiteiten

 Er was in 2021 geen Sortiments- en Dendrologendag en er waren geen meer-

 daagse excursies. De uitgaven voor activiteiten waren veel lager dan ge-

 raamd.

•   Publicaties

 De kosten voor Dendroflora en Arbor Vitae komen iets hoger uit dan de 

 begroting. Dat heeft onder andere te maken met extra kosten voor opmaak, 

 door het overlijden van Arie Lautenbach.

•   Bibliotheek

 De exploitatiekosten voor de bibliotheek blijven binnen de begroting.

•   Bank

 De kosten voor de diensten van ABN-AMRO komen overeen met de begroting. 
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Balans per 31 december 2021

Omschrijving Activa Passiva

Basiskapitaal €  38.000,00

Reserves €  45.148,33

Bank Vereniging NL56 ABNA 0526 1460 79 €  4.669,94

Vermogensrekening NL15 ABNA 0415 4969 77 €  76.677,67

Bank Contributie NL40 ABNA 0549 3282 03 €  4.049,89

Debiteuren €  897,50

Crediteuren €  0,00

Saldo €  3.146,67

€  86.295,00 €  86.295,00

Toelichting bij Balans 2021

De balans geeft inzicht in de financiële situatie van de vereniging. Activa (Debet) zijn 

de bezittingen. Onder Passiva (Credit) staan de financieringsbronnen, in de vorm van 

eigen middelen en schulden (crediteuren).

Het Basiskapitaal wordt aangehouden om aan verplichtingen te kunnen voldoen in 

noodsituaties. Daarvoor geldt een bedrag in orde van grootte van de jaarlijkse contri-

butie-inkomsten. 

Reserves zijn de gereserveerde bedragen van de afgelopen jaren. Die kunnen worden 

ingezet voor het eeuwfeest of andere specifieke projecten die niet ten laste komen van 

de jaarlijkse budgetten.

Bij Debiteuren gaat het om lidmaatschappen die eind 2021 zijn ingegaan en doorlopen 

in 2022. Die contributies worden in januari geïnd, tegelijk met de contributies voor 

2022.

Crediteuren  zijn er niet; alle facturen over 2021 zijn betaald.
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Het positieve Saldo over 2021 à € 3.146,67 wordt per 1.1.2022 aan de reserves toegevoegd. 

In 2021 was er geen tekort zoals begroot, maar een overschot. 

De vraag rijst net als vorig jaar of met de reserves van de vereniging het lidmaatschapsgeld en/

of cursusbijdragen niet omlaag kunnen. Het bestuur kiest ervoor om de prijs van de lidmaat-

schappen en de cursussen stabiel te houden en financiële middelen in te zetten voor het jubile-

um in 2024 en voor investeringen in de vereniging
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4. Begroting 2022

Baten (opbrengst) Lasten (kosten)

Gerealiseerd 
2021

Begroting 
2022

Gerealiseerd 
2021

Begroting 
2022

Contributies €  43.009,64 €  44.000,00 Contributies €  3.014,50 €  3.100,00 

Bestuurskosten €  - €  - Bestuurskosten €  6.893,96 €  8.000,00 

PR €  25,00 €  - PR €  1.315,33 €  1.500,00 

Administratie €  - €  - Administratie €  4.567,94 €  4.600,00 

Digitalisering €  - €  - Digitalisering €  - €  1.500,00 

Theo Janson Fonds €  - €  - Theo Janson Fonds €  1.500,00 €  1.500,00 

Jubileumjaar €  - €  - Jubileumjaar €  - €  2.000,00

Cursussen €  5.610,00 €  11.000,00 Cursussen €  6.434,37 €  7.000,00 

Activiteiten €  150,00 €  5.000,00 Activiteiten €  2.236,99 €  6.000,00 

Publicaties €  2.214,00 €  2.000,00 Publicaties €  21.248,64 €  25.000,00 

Bibliotheek €  10,00 €  50,00 Bibliotheek €  270,00 €  400,00 

Rente €  2,05 €  - Bank €  392,30 €  375,00 

Overige inkomsten € 0,01 €  -   Overige kosten €  - €  -   

Resultaat €  3.146,67 €  1.075,00 

Totaal  baten €  51.020,70 €  60.050,00 Totaal lasten €  51.020,70 €  60.050,00 

Toelichting bij Begroting 2022

Algemeen

• Het bestuur gaat ervan uit dat ook 2022 een jaar met beperkingen zal zijn, dat in 

de loop van 2022 een aantal activiteiten weer op kan starten, mogelijk met beper-

kingen in het aantal deelnemers.   

• De begroting voor 2022 heeft een positief saldo van  € 1.075,-  
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Opmerkingen bij de Inkomsten:

•   Contributies  

 Het aantal leden vertoont de afgelopen jaren een langzaam stijgende lijn, 

 ook onder corona-omstandigheden. Voor 2022 is uitgegaan van een verdere 

 stijging van het ledenaantal.

•   Cursussen 

 Er is in 2022 geen C-cursus. Er is van uitgegaan dat A- en B-cursussen plaats-

 vinden zoals in 2021.

•   Activiteiten

 Er is uitgegaan van beperkte inkomsten uit activiteiten, maar op een ho-

 ger niveau dan in 2021 wanneer de corona-beperkingen minder worden.

•   Publicaties

 Advertentie-inkomsten zijn geraamd overeenkomstig het Resultaat in 2021.

•   Bibliotheek

 Als gerealiseerd in 2021.

Opmerkingen bij de Uitgaven  

•   Contributies

 Het aantal leden dat gebruik maakt van de Incassokorting neemt nog iets 

 toe.   

•   Bestuur 

 Naar verwachting zullen de bestuurskosten beperkt toenemen ten opzichte

 van 2021 wanneer de beperkingen als gevolg van corona minder worden.

•   PR

 Er wordt in 2022 geen NDV-plaquette toegekend. Hiervoor wordt in 2023 weer 

 budget vrijgemaakt. Er is in 2022 wel ruimte voor voorbereidingskosten. De 

 kosten voor PR zullen naar verwachting iets hoger zijn dan in 2021 als de 

 beperkingen als gevolg van corona minder worden.
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•   Administratie

 Overeenkomstig resultaat 2021. 

•   Jubileumjaar

 Post t.b.v. voorbereiding van het eeuwfeest in 2024. Er wordt nog gewerkt 

 aan een kostenraming op basis waarvan de reservering voor het jubileum kan 

 worden geconcretiseerd. 

•   Digitalisering

 Post t.b.v. versterking van digitale infrastructuur. Het gaat om faciliteiten 

 voor eventuele online cursussen, om voorzieningen voor de leden om onder-

 ling contact te onderhouden, en om dendrologische informatie te kunnen 

 delen.

•   Theo Jansonfonds

 Voor het Dendrologisch Fonds Theo Janson is het resterende bedrag uit 2021

 toegevoegd aan de reguliere raming van € 1.000 voor 2022.  Het Fonds kan 

 tot een maximum van € 5.000 bevatten, excl. particuliere bijdragen aan het 

 fonds. 

•   Cursussen 

 Dit zijn kosten voor docenten, cursusruimten en ontwikkeling van cursusma-

 teriaal. Er is in 2022 geen C-cursus. Enkele in 2021 gestarte cursussen lopen 

 nog door in 2022.  Er is van uitgegaan dat nieuwe A- en B-cursussen plaats-

 vinden zoals in 2021.

•   Activiteiten 

 Er is uitgegaan van beperkte uitgaven voor activiteiten, maar op een hoger 

 niveau dan in 2021 wanneer de beperkingen als gevolg van corona minder 

 worden.

•   Publicaties

 Er is rekening gehouden met stijging van druk- en portokosten. 

•   Bankkosten

 Trendmatig verhoogd ten opzichte van het resultaat in 2021.
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5. Even voorstellen: Wilma Verburg

Bij deze wil ik mij als aspirant bestuurslid even kort voorstellen. Mijn naam is Wilma 

Verburg, ik ben 63 jaar oud en sinds ongeveer 2006 lid van de NDV.  Ik ben woonachtig 

in Ede, maar heb het grootste gedeelte van mijn leven in Amersfoort gewoond. Daar 

heb ik jaren gewerkt op de afdeling Radiologie als radiodiagnostisch laborant. Een be-

roep dat ik wel veertig jaar heb uitgevoerd en dat dankzij alle voortgaande technische 

ontwikkelingen, erg dynamisch en ook nog vaak een uitdaging is geweest.  Eind 2021 

ben ik met vervroegd pensioen gegaan.

NDV

In 2005 had ik samen met mijn partner het plan opgepakt om een verwaarloosd pine-

tum (pinetum Birkhoven, 1,5 ha) in Amersfoort een beetje op te knappen. Dankzij een 

oude plattegrond van het pinetum kreeg ik langzamerhand een beetje zicht op de col-

lectie en begon ik alles in het pinetum steeds leuker, interessanter en mooier te vinden. 
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Ik wist helemaal niets van coniferen en eigenlijk ook heel weinig van loofbomen. Een-

maal lid geworden van de NDV, ben ik vaak mee geweest met excursies waar ik heel veel 

van opstak. Toen er mogelijkheid was om cursus te volgen heb ik de A, B en de C-cursus 

gedaan en ben ik me naast mijn werk steeds meer met bomen gaan bezighouden.

Toen ik in 2016 van Amersfoort naar Ede verhuisde, heb ik niet helemaal afscheid van 

pinetum Birkhoven genomen. Ik zorg zo mogelijk voor nieuwe aanplant en hou de col-

lectie bij zolang niemand anders dat nog op zich neemt. In Ede ben ik op zoek gegaan 

naar een arboretum en al gauw vond ik arboretum Oostereng in Wageningen waar ik me 

snel thuis voelde. 

Tot slot

Vanaf het begin dat ik lid was van de NDV heb ik het een fijne vereniging gevonden. Dat 

ik heel weinig wist van bomen was helemaal geen probleem, er was altijd wel iemand 

die me iets wilde leren of laten zien. En nog steeds leer ik bij elke excursie weer wat 

nieuws. Voor zo’n prettige vereniging wil ik me graag inzetten en daarom heb ik het 

verzoek om het bestuur te komen versterken positief gehonoreerd.
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6. Prijsvraag

Pierre Theunissen maakte voor zowel de voor- als achterkant van dit Witte Boekje 

spannende foto’s. 

Wie weet van welke houtige gewassen deze details zijn? Graag met volledige weten-

schappelijke naam (geslacht en soort).

Antwoorden graag naar h.decoo@dendrologie.nl, vóór 5 maart 2022 of schriftelijk bij 

aanvang van de ALV.
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7. Routebeschrijving naar ‘Champ’Aubert’

Locatiegegevens

Vergader- en Partyboerderij Champ’Aubert

Boterbloem 1, 3972 SB Driebergen-Rijsenburg

Telefoon: 0343-514233

Website: champaubert.com

Routebeschrijving

Vanaf de snelweg

Komende vanaf de snelweg A12 Utrecht-Arnhem kiest u voor de afslag Driebergen/

Zeist, waarna u onderaan het viaduct de richting Driebergen opgaat. Daarna neemt u 

de eerste straat rechts (Nijendal). Na de derde straat rechts rijdt u door tot u bij een 

vluchtheuvel komt. Bij deze vluchtheuvel gaat u rechtsaf het bruggetje over en gelijk 

weer linksaf het terrein van Champ’Aubert op.

Vanaf het station Driebergen-Zeist

U loopt naar de bushalte en neemt de streekbus richting Driebergen en stapt uit bij 

de halte Boerderij Champ’Aubert. Controleer voor vertrek de actuele vertrektijden op 

9292.nl.

https://www.champaubert.com/
https://9292.nl/
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