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Leden 

Eind 2020 bedroeg het aantal leden 122.  Iets lager dan voorgaande jaren, vooral vanwege opscho-

ning van de ledenlijst.  

Aantal leden over de laatste 10 jaar: 

Jaar Aantal leden  Jaar Aantal leden 

2011 117  2016 131 

2012 125  2017 133 

2013 125  2018 132 

2014 127  2019 130 

2015 129  2020 122 

 

 

Bestuur 

De samenstelling is als volgt: 

J. Vergroesen  Voorzitter / secretaris 

J. Koning   Archief    

K. Smid   Penningmeester / buitenland excursie 

J.E Geersing  Proefvelden / buitenland excursie 

J. Bus 

 

Kascommissie 

De heren P Keijzer en Ch. Hartveld. 

 

Proefveldcommissie 

De heren P. v.d Schaaf, R. Besteman, J.E Geersing namens het bestuur. 

 

Vergaderingen 

De algemene ledenvergadering werd gehouden op donderdag 24 januari in de Goede Aanloop te 

Tollebeek. Er waren 57 leden aanwezig en er werden inleidingen gehouden door Epi Postma over 

een Koreaanse methode van miniknollen productie en Eisse de Haan over de ontwikkelingen met 

het Y-virus. De heer de Haan durfde aan het einde van de lezing geen voorspelling te doen over de 

virus problemen in 2020 en dat bleek achteraf een goede keuze. 
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De invulling van het programma voor de rest van het jaar werd bepaald door de ontwikkelingen 

omtrent het Corona virus en de beperkingen die dit met zich mee bracht. 

 

 

Het bestuur heeft in 2020 verder niet vergaderd. De meeste zaken werden telefonisch en via de 

mail afgehandeld.  

De penningmeester heeft het jaar afgesloten met een batig saldo van €4,150. Een 45 euro meer dan 

eind 2019.  

 

De zomeravond excursie juli 2020 

Vanwege de maatregelen was het niet mogelijk een bedrijf te be-

zoeken en het avond bezoek naar het proefveld moest uiteindelijk 

op eigen gelegenheid plaatsvinden, zonder de gezelligheid van 

een gezamenlijke maaltijd. Bij het proefveld op de Oortwijn Bot-

jes hoeve waren ook dit jaar weer de vroege rassen (7 veldjes) 

gerooid en gewogen. De belangstellenden hebben het proefveld 

kunnen bezichtigen en uit de randrij hier en daar een plant te 

rooien. De meesten zijn ook naar het Biologisch proefveld in Urk 

gegaan. Het was weer prima georganiseerd door Pieter van der 

Schaaf van de proefveld commissie en Kees Boons van de NAK.  

 

Buitenland excursie, sept. 2020 

De buitenland commissie had een prachtige excursie naar Slovenië georganiseerd, die voorlopig is 

uitgesteld naar september 2021.  

 

November bezichtiging 

Het proefveld is onder goede omstandigheden, met inachtneming van de 1,5 meter regeling ge-

oogst met de machine van Den Hartigh en de rassen 

zijn op maandag 17 november 2020 door een kleine 

groep deskundige kwekers beoordeeld en uitgezet 

voor de bezichtiging. Deze konden op 18 november de 

resultaten individueel bekijken en een 15 tal kwekers 

heeft een top-5 ingeleverd. De winnaar was dit jaar de 

F15-136-229AP uit de bio-groep en heer van der Oord 

met de WW 13-175 was dit jaar tweede. De uitslag is 

op de website te vinden. 

 

In december is bij Agrico Research een gedeelte van de rassen op kwaliteit eigenschappen beoor-

deeld. Deze gegevens zijn nagestuurd en ook te vinden op de website van de AKV MN 

Nogmaals dank aan de bedrijven voor het beschikbaar stellen van de faciliteiten. 

 

April 2021, Jacques Vergroesen 


