In 2020 is het 1 00 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 en 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.

Frank van Laar: "Ik ben
graag de luis in de pels"
Frank van Laar werkt al
25 jaar voor de vereniging.
Achter de schermen is hij
verantwoordelijk voor de
administratieve en financiele
zaken. Hij maakte verschillende voorzitters, penningmeesters en directeuren

mee en zag de vereniging
veranderen.
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"Als ik het naar mijn zin heb, en de
'baas' is tevreden, dan heb ik geen
reden om weg te gaan", verklaart Van
Laar als het over zijn lange dienstverband gaat. "Met alle bestuurders en

directeuren heb ik altijd goed door een
deur gekund. Ik neem graag de rol aan
van 'luis in de pels'. Dat wordt gewaardeerd." Van Laar is een man van cijfers

en details. "Ik zal altijd scherp blijven
doorvragen en niet alles voor zoete
koek accepteren." Lachend: "Vertrouwen is goed, maar controleren is beter."
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veel leden betrokken blijven."
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gezien is de structuur met minder
besturen goed: we zitten nu veel dichter
op de uitgaven. Ik hoop dat het bestuur
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gaan nemen. "VHG ontwikkelt als kleine

duurt even voordat we de effecten gaan

van de leden?' Dat is de kernvraag wat

vereniging veel activiteiten en is verte-

merken, maar op papier ziet het er goed

mij betreft." •
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