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.
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Thom de Bont: “Veel profijt gehad
van kennis en contacten”
Met veel plezier denkt Thom
de Bont terug aan de jaren
dat hij secretaris was van de
afdeling Noord-Brabant. “Met
een mooie club mensen
hebben we veel bijeenkomsten georganiseerd. Er viel
altijd wat te leren én je leerde
elkaar kennen.”
Tekst: Annemieke Bos, foto: familie De Bont

Het persoonlijke contact dat je als lid
van een branchevereniging hebt met
andere leden is goud waard, daar is hij
van overtuigd. “Ik heb er veel aan
gehad. Het belt toch wat makkelijker als
je elkaar eens in de ogen hebt gekeken.”

Mijn wens voor VHG: “Dat ze
haar rol als belangenbehartiger
goed kan blijven vervullen”

Wie is Thom de Bont?
Thom de Bont werkte ruim 40 jaar bij BTL, sinds 1993 als medeeigenaar en commercieel directeur. Hij was in de jaren negentig actief als
secretaris van VHG afdeling Noord-Brabant. Ook was hij bestuurslid van
de Zuid-Nederlandse Groendag en van het GOA Groen Zuid, later TRI.

Kennis en contacten
Thom de Bont werkte sinds zijn hoveniersopleiding bij BTL, waar hij tal van
functies vervulde. Toen hij in 1993 met
een aantal collega’s het bedrijf van de
toenmalige eigenaren overnam, was een
klankbord zeer welkom. “Toen heb ik
echt profijt gehad van de kennis en contacten die je binnen de branchevereniging opdoet.”

Landelijke ledendag
“We hadden een goed regionaal
bestuur, met onder andere Jan Dijstelbloem en Jos Kepers. Samen organiseerden we tal van bijeenkomsten en

lezingen in de regio. Dat was altijd een
samenkomst van ondernemers van
allerlei ‘pluimage’. Reuze interessant om
met elkaar kennis uit te wisselen. Een
van de hoogtepunten was voor ons wel
het organiseren van de landelijke ledendag in 1996 in de Efteling.”

Onderwijs
Onderwijs heeft altijd zijn speciale
belangstelling gehad. Hij was betrokken
bij verschillende initiatieven die VHG
ontplooit om meer samenwerking met
de aoc’s te bereiken. Ook aan de ontwikkeling van cursussen bij de HAS in

Den Bosch, IPC en CAH in Dronten
leverde hij een bijdrage. “Goed groen
onderwijs is en blijft belangrijk voor
onze bedrijfstak.”

Collegiaal
Er liggen uitdagingen op vele terreinen,
vindt Thom de Bont. Groen wordt steeds
belangrijker, maar ook een goede cao en
promotie van de bedrijfstak zijn taken
voor VHG. “Ik hoop dat de vereniging
haar leden aan zich kan blijven binden in
deze snel veranderende maatschappij.
Want samen zijn we sterk. Collegiaal
contact is daarbij belangrijk.”
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