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Omschrijving

In de notulen en besluitenlijst van de bestuursvergadering van
25 januari 2011 wordt de tekst onder punt 8, verordeningen,
zodanig gewijzigd dat niet bij de verordening, maar bij het
uitvoeringsreglement PT tegemoetkoming extra keuringskosten
bufferzone Boskoop de zinsnede bij de definitie van
“ondernemer” luidt “een natuurlijke of rechtspersoon die
bedrijfsmatig activiteiten ontplooit in de teelt van
boomkwekerijproducten” wordt vervangen door “een natuurlijke
of rechtspersoon die bedrijfsmatig activiteiten ontplooit in de teelt
of handel van boomkwekerijproducten”.
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Omschrijving

In de bestuursvergadering van 19 mei a.s. wordt gerapporteerd
over de invulling van het toezichtarrangement op de tpo’s.
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Omschrijving

Het bestuur neemt kennis van de informatie over Tuinbouw
Topgebied, samenwerking schappen en peiling ondernemers en
zal op de hoogte worden gehouden.
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Omschrijving

Het bestuur neemt met instemming kennis van de
Arbeidsmarktmonitor. Exemplaren kunnen bij het PT worden
aangevraagd.
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Omschrijving

Het bestuur besluit voor de promotie-organisaties de
mogelijkheid te creëren egalisatiereserves te vormen, met een
maximum van 5% per jaar voor BBH, IBC, PPH en GFB en 10%
voor het HIC. Dit punt zal jaarlijks tegelijk met de resp.
budgetaanvragen worden geagendeerd. Ook zal de komende tijd
in de sectorcommissies worden besproken hoe om te gaan met
exploitatiesubsidies.
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Omschrijving

Op voorwaarde van goedkeuring door de sectorcommissie
Groenten en Fruit op 12 april stemt het bestuur in met een
bijdrage van € 85.000 aan het project Ketengarantiestelsel
Fairproduce, waartoe bedragen overgeheveld moeten worden
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naar de rubriek arbeid uit een door de sectorcommissie te
bepalen budget.
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Omschrijving

Het bestuur stemt in met financiering ad ten hoogste € 224.890
voor het project Ondersteuning van het Topteam Tuinbouw en
Uitgangsmaterialen bij het opstellen van een actieagenda, en
vraagt aan voorzitter en secretaris zich in te spannen om dit
bedrag te verlagen.
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Omschrijving

Het bestuur besluit tot het verhogen van het rubriekstotaal
Arbeid voor 2011 in het fonds algemeen keten tot € 375.000
(niveau 2010 herzien), op verzoek van de sectorcommissie
groenten en fruit.
Besloten wordt het verzoek om een begrotingsaanpassing t.b.v.
het project digitaal ketenregister bloembollen (CLIENT-export)
ad € 490.000 in 2011 aan te houden totdat nader overleg met
Anthos heeft plaatsgevonden. Het bestuur mandateert voorzitter
en secretaris voor dit overleg en het dagelijks bestuur om
hierover een besluit te nemen.
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Omschrijving

Na enkele kleine aanpassingen wordt besloten het Jaarverslag
PT 2010 vast te stellen.
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Omschrijving

Met enkele kleine aanpassingen stelt het bestuur de
Jaarrekening PT 2010 vast. De jaarrekening BBH 2010 wordt
eveneens vastgesteld.
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Omschrijving

Het bestuur besluit tot vaststelling van:
- Wijziging I verordening PT algemene bepalingen 2009
- Verordening PT CO2-sectorsysteem glastuinbouw 2011
- Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar
2010.
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Omschrijving

In het vervolg zal in de notulen worden vermeld wanneer leden
zich later bij de vergadering voegen danwel eerder vertrekken.
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Omschrijving

Met VBN/dhr. Oosterom zal overleg worden gevoerd over
effecten van de dubbele heffing voor producenten in de
sierteeltsector. VBN neemt initiatief.
Bestuursconferentie

Omschrijving

Het bestuur besluit in principe deel te nemen aan de
serviceorganisatie voor de gezamenlijke productschappen.
Voorwaarde is dat in het samenwerkingsverband het PT voor de
tuinbouwsector herkenbaar blijft. Definitieve besluitvorming door
alle schappen volgt in de zomer

