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.

Leo Braber: "Je hebt zo'n

vereniging gewoon nodig"
Lid zijn van een branchevereniging is voor Leo Braber
nooit een vraag geweest. Hij
was er altijd voorstander van.
"Je weet en kunt nu eenmaal
niet alles zelf." Het lidmaatschap was voor hem boven-

dien geen kwestie van uitsluitend 'halen'. Hij zette zich als
voorzitter van de regio Zuidwest Nederland ruim acht jaar
actief in.
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"Ik heb altijd veel aan het VHG-lidmaatschap gehad, maar er ook veel energie
in gestoken. Met plezier hoor. Ik kwam
als regionaal voorzitter veel te weten.
Over het verbeteren van arbeidsomstan-

digheden bijvoorbeeld. En over het
opleiden van je mensen en goede PR en
marketing." Het contact dat hij via de
vereniging kreeg met collega's, bleek

Mijn wens voor VHG: Dat ze

ook heel waardevol. "Je leerde elkaar

haar leden blijft steunen en

beter kennen, bouwde respect voor
elkaar op. Daardoor gunde je elkaar ook
werk bijvoorbeeld."

voor hen de beste 'deals'
weet te sluiten. ,

Vakman
Hij volgt de ontwikkelingen rond VHG
niet meer op de voet, maar leest met
belangstelling nog het magazine. "Door

de inspanningen van VHG wordt de

Bloeiende afdeling

Nederlandse Ho.veniers en Groenvoor-

Het groenbedrijf van Leo Braber sloot
zich aan bij de KTL (Kring Tuin- en

zienersvereniging) zouden samenwer-

hovenier wordt niet meer bestempeld

ken. "Dat was een behoorlijke uitdaging,

als 'tuinman', maar gezien als vakman.

branche heel serieus genomen. De

Landschapsvoorziening). In de jaren

om die twee groepen ondernemers bij-

Ik hoop dat de vereniging zoveel moge-

tachtig werd hij gevraagd om een regio-

een te brengen, maar het is gelukt. Er

lijk maatschappelijk bezig blijft en voor

nale afdeling te vormen van lidbedrijven

ontstond een bloeiende afdeling die

haar leden de beste 'deals' weet te

in Zeeland, West-Brabant en Goeree-

maandelijks een ledenvergadering orga-

sluiten als het gaat om bijvoorbeeld

Overflakkee. Een afdeling waarin KTL én

niseerde en jaarlijks een uitstapje met de

de cao, veiligheid, vergunningen en

de andere hoveniersvereniging (NHG:

partners erbij. Dat waren leuke tijden."

opleidingen. •
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