In 2020 is het 100 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 én 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.

Jan Batenburg: "Altijd de
gulden middenweg zoeken"
Jan Batenburg is in VHG-kringen geen onbekende. Al jaren
is hij in diverse bestuursfuncties actief. Voor de cao-on-

derhandelingen bijvoorbeeld
en voor onderwijs en arbeidsmarkt. 'Een prater en een
rekenaar', zo staat hij bekend.

En vooral ook als bestuurder
die altijd de gulden middenweg zoekt, met een warm hart
voor de hoveniers.
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