Beste ,
ALV Treeport op 13 februari
De Algemene Ledenvergadering van Treeport wordt gehouden op donderdagavond 13 februari bij het
CultuurCentrum in Zundert. Tijdens deze vergadering nemen we hét formele besluit over het oprichten van de
Coöperatie Treeport. Wilt u als één van de eerste lid worden van de Coöperatie? Zet deze belangrijke ALV dan in
uw agenda. Als Treeport-lid ontvangt u van ons nog een persoonlijke uitnodiging.
In aanloop naar de ALV….
Voorafgaand aan de ALV van 13 februari aanstaande hebben er in de afgelopen maanden diverse Treeportcafé’s
en andere besprekingen plaatsgevonden. In de Treeportcafé’s hebben de leden ideeën en suggesties richting het
bestuur aangedragen voor de omvorming van de huidige vereniging en stichting naar een coöperatieve vereniging.
In het Treeportcafé van 8 januari jl. is er gediscussieerd over de voorstellen die het bestuur op verzoek van de
leden had uitgewerkt. Tijdens dit Treeportcafé is gebleken dat vrijwel iedereen het nu wel eens is over de richting
van de toekomst. Veel aanwezigen spraken hun waardering uit voor het verzette werk en lieten weten de toekomst
van Treeport met vertrouwen tegemoet te zien. Dit vertrouwen dient nu omgezet te worden in de daadwerkelijke
oprichting van de Coöperatie Treeport op 13 februari!
Reportage Treeport te zien op Omroep Brabant
Afgelopen dinsdag is er bij Treeport gefilmd door BV Brabant. BV Brabant is een programma op Omroep Brabant
met wekelijks aandacht voor positieve, vernieuwende, innovatieve en verrassende ontwikkelingen in de Brabantse
economie. Benieuwd naar de reportage over Treeport? Kijk dan op zondag 26 januari naar Omroep Brabant! De
uitzendingen op zondag zijn te zien om 9.00 / 10.00 / 11.00 en 12.00 uur. Op de woensdag erna wordt de herhaling
uitgezonden (om 20.55 uur).
Beurzen
IPM (28 t/m 31 januari)
Maar liefst 20 Treeport-leden zijn vertegenwoordigd op IPM 2014 in Essen, Duitsland. Vier daarvan zullen voor het
eerst gezamenlijk onder de vlag van Treeport op de beurs staan. ASRA Plant, Boomkwekerij de Raamberg,
Boomkwekerij Piet Braspenning en Roelands Boomkwekerijen zijn te vinden in hal 9, standnummer 9B57.
Omdat het animo voor een busreis vanuit Treeport elk jaar afneemt, is er in de werkgroep beurzen besloten om dit
jaar geen busreis te organiseren. Heeft u toch interesse om samen met andere Treeport-leden te rijden, laat dit dan
aan Jessica van Nijnatten weten (jessica.van.nijnatten@treeporteurope.com, tel. 076-5995000). Dan brengt zij u
met andere leden in contact die ook samen willen rijden.
Salon du Végétal (18 t/m 20 februari)
Het oriënterende bezoek van enkele Treeport-leden aan Salon du Végétal in 2013 en de daarop volgende
voorbereidingen resulteert in een grote gezamenlijke deelname aan de editie van 2014. About Plants Zundert,
ASRA Plant, Handelsonderneming Schrauwen, Hogendoorn Wijk en Aalburg, Meko Hulsebosch, SAP Holland,
Special Plant Zundert, Kwekerij Aad Vermeer en Vromans Kwekerijen hebben een gezamenlijke stand op de beurs
in Angers, Frankrijk. Lees hier verder voor het hele artikel.
TuinIdee (20 t/m 23 februari)
Van 20 t/m 23 februari vindt het tuinevent TuinIdee plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Deze beurs is vooral
op de consument gericht. Hier worden de nieuwste tuintrends onder de aandacht gebracht en kan men ideeën
opdoen voor een heerlijk buitenleven. Samen met NL Greenlabel zijn een aantal van onze leden op deze beurs te
vinden, namelijk Boomkwekerij J. Mouws BV, Mulders Rosa & Acers en Gebr. Jonkers Elshout BV. Een levende en
duurzame tuin staan bij hen hoog in het vaandel.
GrootGroenPlus (1 t/m 3 oktober)
Na de succesvolle gezamenlijke deelname aan GrootGroenPlus 2013, hebben Treeport en GrootGroenPlus deze
week om tafel gezeten om de editie van 2014 te bespreken. Samen met de werkgroep beurzen zal hier verder
vorm aan gegeven worden. Opgeven voor GrootGroenPlus 2014 is alweer mogelijk via de link:
http://grootgroenplus.nl/inschrijven2014. Wilt u via Treeport deelnemen? Geef dit dan aan bij de opmerkingen.
Heeft u zich al ingeschreven en bent u vergeten Treeport te vermelden? Geen probleem, als lid nemen wij
automatisch contact met u op.
Schaf uw dieseltank voordelig aan via Treeport
Uit diverse bedrijfsbezoeken is gebleken dat veel Treeport-leden voor 1 januari 2015 een nieuwe dieseltank aan
moeten schaffen om aan de strengere KIWA regelgeving te voldoen. Vlak voor de kerst is Treeport een

gezamenlijke tankinkoop overeengekomen met Berkman Energie Service, waarbij ook de diesel gezamenlijk wordt
ingekocht. Lees hier verder voor meer informatie over deze gezamenlijke inkoop.
Schoon Water in de Boomteelt loont!
In 2012 en 2013 draaide in Zundert het project ‘Schoon Water in de Boomteelt’. Na overschrijdingen van de
waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen in 2006 en 2011 blijkt na metingen in 2013 dat de
waterkwaliteit behoorlijk is verbeterd. De inspanningen die binnen het project zijn gedaan door de betrokken
organisaties en de Zundertse boomteelt zijn dus niet voor niets geweest! Het laat zien dat de boomteeltsector
zorgvuldig en professioneel onderneemt. In 2014 worden een aantal projecten binnen ‘Schoon Water in de
Boomteelt’ doorgezet. Lees hier verder voor het hele artikel.
Bijeenkomst mechanische onkruidbestrijding
In 2013 is een enthousiaste club begonnen met mechanische onkruidbestrijding, dit met de hulp van Nouws
Mechanisatie en Loon- en grondwerkbedrijf W. Huybregts. In 2014 wordt de machine geoptimaliseerd. Om het plan
voor 2014 te bespreken, komen we op dinsdag 21 januari om 15.30 uur samen op het bedrijf van John Dictus
(Kraaiheuvelstraat 1E, Achtmaal). Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Dat kan, meld u dan aan bij Vicky
Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000). Ook voor vragen kunt u bij haar terecht. Klik hier
voor een filmpje waarin de machine gebruikt wordt.
Alternatievenonderzoek Basamid
In 2012 en 2013 heeft er een proef in de Proeftuin in Zundert gelegen waarbij gezocht is naar de werking van
bestaande producten/methoden als alternatief op Basamid. Een kopie van het verslag van deze proef is op te
vragen bij Vicky Clarijs.
Woninginbraken
Woninginbraken komen helaas nog steeds veel voor in deze regio. Ook zijn er gevallen bekend waarbij
buitensporig geweld wordt gebruikt. Wat kunt u als ondernemer doen om het inbrekers lastig te maken? Via de
volgende links vind u een aantal tips & trucs.
Woninginbraak:
http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html
Woningoverval:
http://www.politie.nl/onderwerpen/woningoverval.html
Informatie over de politie App vind u hier: https://www.politie.nl/onderwerpen/politie-app.html. Heeft u specifieke
vragen of tips, mail ze dan gerust naar Vicky Clarijs.

