
Uitnodiging

Beleef de perenteelt
met de NFO!

Donderdag 21 juni 2018

Wij nodigen u van harte uit 
voor de Algemene Ledenvergadering van de NFO. 

Nederland perenland

Nederland is een perenland. De peer is de belangrijkste pijler onder de 
Nederlandse fruitteelt. Van de in Nederland geteelde peren wordt maar 
liefst 70 procent naar tal van landen afgezet, zowel binnen als buiten de EU. 
Het belangrijkste ras is Conference. Wat is dus een betere plek voor de ALV 
dan een bedrijf waar peren centraal staan? 

Vraagstukken gewasbeschermingsindustrie
Een van de sprekers tijdens de ALV is Hinse Boonstra, lobbyist van Bayer. 
Tijdens zijn presentatie gaat hij in op de vraagstukken waarvoor de 
gewasbeschermingsindustrie staat en hoe Bayer daarop inspeelt. Wat kan 
de sector de komende tijd van de gewasbeschermingsindustrie verwachten 
en wat voor oplossingen zijn er om een effectieve gewasbescherming uit te 
kunnen voeren?

Nieuwe en scheidend voorzitter
Tijdens de ALV kunt u kennismaken met Gerard van den Anker, de 
nieuwe voorzitter van de NFO. Hij vertelt tijdens zijn presentatie over de 
uitdagingen waar de sector in zijn ogen voor staat. 

Daarnaast neemt de NFO tijdens de ALV afscheid van Michiel Gerritsen, de 
huidige voorzitter. Hij zal zich kort tot de genodigden richten. Na afloop van 
de vergadering is er gelegenheid om hem persoonlijk te spreken.

Hinse Boonstra

Gerard van den Anker

Michiel Gerritsen



Fruitteeltbedrijf familie Verkooijen
Gastheer John Verkooijen vertelt tijdens de ALV over de ontwikkeling van 
de perenteelt, de historie en strategie van zijn bedrijf. Hij besluit met wat 
volgens hem de drie grootste uitdagingen zijn voor zijn bedrijf.
Het Fruitteeltbedrijf van de familie Verkooijen omvat 58 hectare fruit en legt 
zich vooral toe op de perenteelt. Sinds 2007 is het gevestigd in Waalwijk. 
John en Esther Verkooijen vertegenwoordigen de derde generatie fruittelers 
binnen het bedrijf; hun zoon Rob is inmiddels de vierde generatie. Naast 
Conference teelt de familie ook Sweet Sensation. De centrale sortering van 
dit clubras vindt plaats op hun bedrijf in Waalwijk.

Programma Algemene ledenvergadering
14.30 uur  Ontvangst
15.00 uur  Welkom door Siep Koning, directeur NFO
15.05 uur  Presentatie Gerard van den Anker, nieuwe voorzitter NFO
15.20 uur  Presentatie Hinse Boonstra, lobbyist Bayer
15.55 uur  Afscheidswoord Michiel Gerritsen, scheidend voorzitter NFO
16.05 uur  Presentatie John Verkooijen
16.20 uur   Rondleiding over bedrijf / netwerkborrel met gelegenheid om 

afscheid te nemen van Michiel Gerritsen

Datum donderdag 21 juni 2018
Locatie Verkooijen Fruit VOF Waalwijk, Overstortweg 9, 5145 PT Waalwijk. 

Aanmelden kan tot maandag 18 juni. Klik hier om u online aan te melden.

Graag tot ziens op donderdag 21 juni!

John Verkooijen

https://www.nfofruit.nl/nieuws/uitnodiging-alv-nfo-21-juni/

