** Nieuwsbrief afdeling Hoogstamfruit Rivierenland **
December 2017
Met deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen van de Afdeling
Hoogstamfruit Rivierenland. Na de laatste nieuwsbrief van mei 2017 zijn er door het bestuur en leden
verschillende onderwerpen opgepakt.

Administratie leden
We zijn in januari 2017 gestart met 22 leden. Het ledenaantal op dit moment is 25.
Dit is als volgt tot stand gekomen: van de 22 leden heeft 1 lid bedankt. Er zijn 4
nieuwe leden ingeschreven, dit brengt het totaal op 22-1 = 21+ 4= 25 leden.
De ambitie van onze vereniging is het verkrijgen van meer leden. In overleg met de
Gemeente Geldermalsen is een uitnodigingsbrief opgesteld om eigenaren van
biologisch hoogstamfruit uit te nodigen om lid te worden van onze vereniging (voor
SKAL). Eigenaren die hoogstamfruit hebben en geen SKAL registratie willen kunnen
lid worden van VANL-TCW. De intentie is om zo de uitnodigingsbrief te versturen per
post. Ook gaat er dan een persbericht uit voor deze ledenwervingsactie.
SKAL
De contacten met SKAL zijn goed verlopen. De audit zou plaatsvinden op 1 november 2017 maar is
door SKAL uitgesteld tot 18 december. De administratie van de vereniging Hoogstamfruit is op orde en
de verwachting is dat de audit goed zal verlopen.
Het areaal wat de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland in beheer heeft (van de leden) is 25.4 ha.
waarvan 4.4. ha in omschakeling.
De administratie is dit jaar goed verlopen, maar om scherp te blijven is dit een blijvend punt van
aandacht voor alle leden.
Oogst 2017
Het plukken van het fruit is door de leden zelf georganiseerd (zoals was afgesproken op de ALV).
Vanwege de vorstperiode in het voorjaar is de opbrengst voor het jaar 2017 aanmerkelijk lager
uitgevallen dan in het jaar 2016. Dit jaar is er 18.008 kg fruit geoogst (waarvan 150 kg noten). Vorig jaar
was dit 24.089 kg (waarvan 140 kg noten). De leden hebben bij verschillende afnemers het fruit afgezet
zoals bij; Mariënwaardt, Schulp, De Lindegaard en een Natuurwinkel te Baarn (noten).
Ook is er fruit versapt bij Mobipers te Zoelen, fruit uitgedeeld aan wijkbewoners en is er fruit voor
eigengebruik geplukt.
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Website VANL-TCW
In de nieuwsbrief van mei 2017 is hier al aandacht aangegeven. Met deze nieuwsbrief nogmaals
aandacht voor deze mooie website www.vanl-tcw.nl . Allerlei nuttige informatie kan hier worden ingezien,
maar ook de formulieren die nodig zijn voor de administratie kunnen hier gedownload worden.
Vervangen van Hoogstamfruitbomen
Als er bomen vervangen moeten worden is het belangrijk dat er nieuwe bomen worden aangeschaft bij
een biologische kweker van Hoogstamfruitbomen. Een overzicht van biologische boomkwekers is te
vinden op de website www.vanl-tcw.nl . Dit is een actuele overzichtslijst die regelmatig wordt aangevuld.
Opdrachtbonnen (aankoop) en facturen dienen voor de administratie bewaard te blijven. Bij de audit van
SKAL wordt hiernaar gevraagd.

Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland
December 2107
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