
Uitnodiging en agenda ALV NNV donderdag 2 maart 2023 vanaf 13.30 uur 

Beste leden, graag nodigen we jullie uit voor de ALV van de Nederlandse Notenvereniging. U bent 

van harte welkom voor de middag en/of avond bijeenkomst. 

Datum  : Donderdag 2 maart 2023 

Tijd  : 13.30 – ca. 22.00 uur 

Locatie  : Fruit Tech Campus Oudenhof 40 te Geldermalsen (https://fruittechcampus.nl/) 

 

Hieronder volgt het programma voor zover nu bekend. Aanmelding is noodzakelijk i.v.m. uitvoering 

workshops en catering. 

Programma 

13.30 uur     Inloop 

14.00 – 17.00 uur Start diverse workshops (uitvoering afh. van aantal aanmeldingen voor de middag) 

▪ Inleiding over Fruit Tech Campus en rondleiding  

▪  Workshop afzet en kwaliteit 

▪ Workshop : inrichting tuin / proefveld (FTC) 

▪ Workshop: ziekten en plagen  

▪ Workshop monitoring /proefvelden 

▪ Workshop toekomst NNV 

17.00 – 19.00 Netwerken, borrel en maaltijd 

19.00 -22.00 uur 

▪ Gastspreker Pierre de Wit (voormalig hoogleraar Wageningen Universiteit)  

▪  ALV met o.a. bestuurswissel en financiën 

▪ Jullie inbreng: ruimte voor inbreng van de leden 

▪ Netwerken en borrel 

Tijdens avondeten en na de ALV hebben jullie de tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Komt 

u met 2 of meer personen dan kan er een bijdrage in de kosten voor het eten/catering gevraagd 

worden voor de extra persoon. 

ALV 

Gastspreker: Pierre de Wit, voormalig hoogleraar van Wageningen University & Research. Pierre is 

deskundige op gebied van schimmels. Titel van zijn verhaal: De samenwerking tussen Mycorrhiza 

schimmels en bomen. 

Agenda 

1. Opening 

2. Verslag ALV 2022 

3. Lezing Pierre de Wit 

4. Verenigingszaken 

a. Jaarrekening 2022 (toelichting door Herman en/of Jacob) 

i. Advies kascommissie (toelichting) 



ii. Stemming / goedkeuring (met handen opsteken) 

iii. (Her)Benoeming kascommissie 2023 

b. Begroting 2023   

i. Contributie 2024: voorstel € 100 

ii. Begroting 2023, toelichting  

iii. Stemming begroting 2023 en contributie 2024 

c. Kloppen uw gegevens: NAW en mailadres 

5. Bestuurszaken 

a. Bestuursleden 

i. Aftredend Anne Oosterbaan 

ii. Toetredend: gezocht nieuwe bestuursleden 

iii. Stemming over voordracht van ? door bestuur 

b. Activiteiten vereniging:  

i. Folder 

ii. Resultaten workshops (terugkoppeling), met name toekomst NNV 

iii. Dag van de noot 22 oktober 

iv. Walnotendag te Emblem 12 nov 2023) 

v. Website en nieuwsbrieven 

6. Projecten en activiteiten 

a. Werkgroep walnoten: presentatie Anne met resultaten 2022 en van de laatste 5 jaar 

b. Nieuwe werkgroepen  

7. Jullie inbreng. Mogelijkheid van leden om zichzelf , hun bedrijf en of producten voor te 

stellen (tijd per bijdrage afh van aantal aanmeldingen) 

8. Rondvraag en sluiting 

 

 


