VERENIGING

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.

Frank Crooijmans:
“Blijf met elkaar in contact”
Frank Crooijmans kreeg het hoveniersvak met de paplepel ingegoten.
En dat niet alleen, ook het actief deelnemen binnen de branchevereniging
blijkt een familietrekje. Zijn opa zette zich in voor een van de voorlopers
van VHG en zijn oom was van 1986 tot 1989 voorzitter van de KTL*. Zelf
was Frank tot aan de herstructurering vorig jaar lid van de Ledenraad.
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“Je praat mee over alles wat de vereniging aangaat.
Daarmee vergaar je enorm veel kennis. De laatste
jaren hebben we uiteraard veel gesproken over de
nieuwe structuur. Toen deze werd ingevoerd, zou
ik nog één termijn mogen volmaken. Omdat de
Ledenraad toch in aantal zou gaan afnemen,
besloot ik ruimte te maken voor een nieuwe
generatie ondernemers.”
AANSLUITING

Over de rol die de Ledenraad in de nieuwe structuur
vervult is hij positief: “Ik denk dat de Ledenraad nu
actiever kan bijsturen en bijdragen. VHG is met veel
projecten bezig. Dat snap ik, want je moet vooruit
als branchevereniging. Maar de leden zien er vaak te
weinig van, met het gevaar dat zij de aansluiting met
de vereniging missen. Zo’n prachtig project als de
meestertitel bijvoorbeeld, hadden we daar niet veel
meer uit kunnen halen?”
ACTIEF

Goed contact houden met de achterban, dat is de
raad die Frank de vereniging wil geven. Zeker zo
belangrijk is het volgens hem voor de leden om zich
actief op te stellen. “Je haalt veel meer uit je lidmaatschap als je bijeenkomsten bezoekt en je vragen
stelt. Bovendien leer je andere ondernemers kennen
én de medewerkers van het verenigingsbureau. Dat
belt toch wat makkelijker als je eens ergens mee zit.”
Mijn wens voor VHG: “Nog eens 100 jaar erbij!” •

Wie is Frank Crooijmans?
Frank Crooijmans is samen met zijn vrouw Jeannette de drijvende
kracht achter Frank Crooijmans Hoveniers, het bedrijf dat hij in
2002 oprichtte. Daarvoor was hij als zelfstandig tuinontwerper en
hovenier werkzaam. Frank is vermoedelijk de vijfde generatie in de
familie die actief is in het groen. Zijn moeder was bovendien één
van de eerste vrouwen die een hoveniersopleiding heeft gevolgd.

*KTL: Kring Tuin- en Landschapsvoorziening
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