Verslag Beleidsdag bestuur, december 2016
Losse eindjes vastgeknoopt op Beleidsdag
Het bestuur van de NPV is op zaterdag 10 december 2016 samen met een delegatie van de Vrienden van
het Oude Fruit (VOF) bijeen geweest om over nieuwe plannen te praten voor het toekomstbestendig
maken van de NPV.
Aanwezige bestuursleden: Tammo Katuin (voorzitter), Roelf Koning (vicevoorzitter), Nico Hovinga
(secretaris), Heim Nagelhout (penningmeester), Willy Hollander (bestuurslid), Marianne van Lienden,
(bestuurslid, notulist), Marien Zijlstra (bestuurslid)
Aanwezige gasten: Griet Bergsma (VOF), Jan Veel (eindredacteur Pomospost, VOF), Jan Woltema (VOF)
Afwezig met kennisgeving: Toos Verdouw (bestuurslid NPV en Fruithof) en Anne Marie van Kesteren
(penningmeester Fruithof)
Later binnengekomen: Bert Koppe (webmaster) en partner
Voorzitter Tammo Katuin opent de vergadering en heet allen
hartelijk welkom. Hij benadrukt dat vandaag geen besluiten
genomen worden, omdat er geen sprake is van een bestuursvergadering. Hij geeft Marien Zijlstra het woord. Deze deelt
de agenda en het beleidsstuk Omgevingsanalyse uit. Deze
analyse was op de vorige beleidsdag in februari jl. al aan de
orde geweest, maar wegens tijdgebrek moest het tweede
deel, het Metaplan, opschuiven naar de volgende Beleidsdag.
Omgevingsanalyse in het kort
Marien geeft een korte samenvatting van de omgevingsanalyse. Iedereen ─ inclusief NPV ─ krijgt de
komende decennia niet alleen te maken met demografische, economische, sociaal-culturele, technologische en ecologische ontwikkelingen, maar ook met nieuwe regels, onder andere van de Europese
Unie. Zo wordt een nieuwe fruitregel van kracht waarmee de amateurfruitteler te maken krijgt. Uit de
omgevingsanalyse komt naar voren dat meer participatie van particulieren nodig zal zijn in de groenvoorziening als gevolg van de terugtrekkende overheid. De daling van het ledenaantal die vanaf 2008
inzette, is gestopt en laat weer een stijgende lijn zien. Het ledenbestand was vervuild met wanbetalers
die allang geschrapt hadden moeten zijn. Er is nu een strikt beleid: 1 herinnering, 1x bellen, nog niet
betaald? Dan stopt toezending van het blad.
Krachtenveldanalyse in het kort
Er volgt een korte bespreking van de krachtenveldanalyse voor de mensen die de vorige Beleidsdag niet
hebben bijgewoond. Het gaat om welke organisaties van belang zijn voor je Vereniging. Voor de
collectieboomgaard van de NPV zijn dat de Maatschappij van Weldadigheid op wiens grond de
fruitbomen staan en de Vrienden van het Oude Fruit (VOF), die zich afgescheiden hebben van de NPV.
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Dat is de reden dat het Bestuur hen vandaag uitgenodigd heeft. Het bestuur van de NPV denkt na over
de verstandhouding met beide bovengenoemde partijen.
Sterktes en zwaktes
De aanwezigen brainstormen over de sterktes en zwaktes van de NPV. Iedereen schrijft op een geel
blaadje wat hij of zij zwak vindt aan de NPV en plakt dat op een groot vel papier. Daarna licht iedereen
zijn tekst mondeling toe. De zwaktes die meeste stemmen krijgen, zijn: kennis, ledenwerving en
regionale activiteiten. Als sterktes worden genoemd: de collectietuin de Fruithof in Frederiksoord en het
kwartaalblad Pomospost. Iemand vindt dat de NPV geen sterktes heeft. Dat is een belangrijk punt om
over na te denken.
De conclusie is dat het Bestuur op de drie genoemde zwaktes beleid moet zetten. Zo kan de Vereniging
stappen zetten naar een betere toekomst. Het is immers de taak van een Bestuur om te besturen.

Kansen
We moeten nadenken over onze kansen; waar liggen deze? We moeten meer contact krijgen met onze
leden. Op de Algemene Ledenvergadering komen bijvoorbeeld steeds minder leden af. Het is duidelijk
dat het gaat over verspreiding van kennis. Als voorbeelden van wat je kunt doen voor je leden worden
twee praktische activiteiten genoemd: ten eerste voorlichting en promotie, ten tweede in de regio
snoeien, enten en determineren van fruit van de leden.
Marien ziet een aantal bedreigingen opdoemen. Er zijn mensen die door middel van hun uitlatingen de
NPV willen beschadigen en die haar het liefst zien verdwijnen. Een ander zou de functie van Pomospost
kunnen overnemen, er zijn bladen die dit zouden kunnen doen.
Voorwaarde is dat de NPV het hoge niveau van Pomospost kan handhaven. Het gevaar dat je te
specialistisch wordt ligt echter op de loer.
Actieplan
Na de lunch met goed gevulde maaltijdsoep en rookworst worden de drie aandachtspunten, regionale
activiteiten, kennis- en regioactiviteiten en Pomospost besproken.
Samengevat heeft het bestuur als opdracht in de volgende bestuursvergadering (30 januari 2017) om de
volgende zaken concreet uit te werken: Pomospost inzetten voor promotie en voorlichting (bijvoorbeeld
in de vorm van een voordelig abonnement) en de verspreiding van kennis (regionaal, zie
promotiecaravan) op het gebied van enten, snoeien en determineren
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Register Pomoloog
Na de rondvraag waarvan door niemand gebruik
wordt gemaakt, komt het agendapunt Register
Pomoloog aan de orde. Men vindt het een prima
discussiestuk over een expert die boven de
partijen staat. Er is nog niet gedacht aan een
persoon bij de functie. Marien vindt dat het een
post-Hbo-functie moet zijn, omdat het een
bepaald beroepenveld bestrijkt waarvoor een
Hbo-opleiding gevraagd wordt. Waarom geen
post-Mbo wordt gevraagd, in Duitsland is het
Mbo-niveau. Overal in Europa brokkelen
opleidingen op dit gebied af. Pomologische
verenigingen zouden zich ermee moeten
bemoeien. Je kunt proberen opleidingsinstituten
enthousiast te maken voor je plannen. Het kan
bijvoorbeeld een afstudeerproject zijn.
De voorzitter bedankt Marien voor de
presentatie, de VOF voor hun bijdrage aan de
discussie, wenst allen plezierige feestdagen en
sluit om 13.40 uur de bijeenkomst.
Verslag: Marianne van Lienden
Foto(’s): Bert Koppe
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