
 

 

 

 

 

Uitnodiging studiebijeenkomst 

 

 

Dinsdag 24 mei 2011 

 
 

Bloembollen: 
Afzet, markt en actualiteiten 

 

 

 
Locatie: Germaco BV  

Geerling 9, 1611 BT  Bovenkarspel 

www.germaco.nl  

Ontvangst vanaf 15.00 uur 

PE-punten: 4 

‘  

We zijn te gast bij Germaco, één van de grootste 

tulpenbroeiers van Nederland. Directielid Cees de Wit leidt 

ons rond over zijn bedrijf en geeft zijn visie. Wanneer 

beconcurreren bedrijven elkaar en wanneer vullen ze elkaar 

aan? Welke bedrijven behoren tot de overblijvers? Hoe 

belangrijk is een gerichte afzetstrategie, en welke rol ziet hij 

voor de veiling in de toekomst?  

 

Marktmanager Fred Wever van FloraHolland gaat in op de 

marktsituatie in de bloembollen. Wat zijn de belangrijkste 

ontwikkelingen? Welke ondernemers blijven overeind? 

 

Sjaak Langeslag - voorzitter van de KAVB - geeft de visie 

vanuit de sector als geheel. Hoe gaat de bollensector de 

toekomst in? 

 

 

Agrarische bedrijfsadviseurs met ambitie  
 



 

 

Doel 

 

 

Het doel van deze bijeenkomst is de actualiteiten in de bloembollensector te 

belichten en om je inzicht te geven in de relatie tussen ondernemer, afzet 

en marktkansen. 

� Welke typen bedrijven hebben de toekomst?  

� Welke afzetstrategie kun je kiezen? 

� Wat is de rol van de veiling? 

� Hoe kan de adviseur de ondernemer ondersteunen?  

 

Sprekers 

Cees de Wit is directielid van Germaco BV in Bovenkarspel, 

www.germaco.nl   

Sjaak Langeslag is algemeen voorzitter van de KAVB in Hillegom, 

www.kavb.nl 

Fred Wever is marktmanager van Flora Holland.  

www.floraholland.com 

 

Dagvoorzitter ing. Hans Tesselaar ab, is lid van de vab en werkzaam bij 

Flynth in Schagen, www.flynth.nl  

 

Programma 

 

 

15.00 uur:  Ontvangst bij Germaco in Bovenkarspel 

15.30 uur: Welkomstwoord door dagvoorzitter Hans Tesselaar  

15.35 uur:  Rondleiding over het bedrijf onder leiding van Cees de Wit 

  van Germaco 

16.30 uur:   Inleiding Sjaak Langeslag – KAVB 

Visie op de toekomst van de sector 

17.00 uur: Korte pauze 

17.15 uur: Inleiding Fred Wever – FloraHolland 

  Marktontwikkelingen bloembollen 

17.45 uur: Vragen en discussie 

18.30 uur:  Buffet 

19.30 uur:  Einde van de bijeenkomst 
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Aanmelden 

 

 

Je kunt je tot en met dinsdag 17 mei a.s. aanmelden voor deze 

bijeenkomst via de website www.vabnet.nl.  

 

Ledenprijs:    € 145,- excl. BTW 

Niet-ledenprijs:   € 290,- excl. BTW 

 

Bij annulering na dinsdag 17 mei 2011 vindt geen restitutie van de 

deelnemersbijdrage plaats. 

 

PE-punten: 4 

 

 

Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs 

Postbus 1634, 3800 BP Amersfoort 

Telefoon 033 - 45 35 330, 

Fax 033 - 45 35 339 

E-mail info@vabnet.nl 

Website www.vabnet.nl  
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