
Programma

14.05 uur Voortgang onderzoek LED door Arie de Gelder (Wageningen UR Glastuinbouw)

14.40 uur Presentatie project More roses for less door Arian van Westreenen (Wageningen UR Glastuinbouw)

15.00 uur Pauze

15.15 uur Presentatie gewascoöperatie Roos, inclusief in stemming te brengen zaken 

15.30 uur Verduurzaming/Verantwoorde Glastuinbouw door Geert van Oosterhout (LTO Glaskracht Nederland)

16.30 uur Afsluiting en napraten met een drankje



05 januari 2018Algemene Ledenvergadering
gewascoöperatie Roos



Welkom leden!

 2,5 jaar onderweg

 41 bedrijven aangesloten



Gezamenlijk knelpunten oplossen

• De gewascoöperatie Roos is in 2015 opgericht en heeft tot doel 

onderzoek te doen om knelpunten in de rozenteelt op te lossen en 

toekomstgericht onderzoek te initiëren. Het initiatief kwam vanuit de 

landelijke commissie Roos, die al jarenlang sturing en leiding geeft 

aan belangrijk onderzoek in roos, zowel voor de korte als de langere 

termijn. 

• Uitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak goedkoper en sneller is 

dan een individuele koers. De nadruk van de gewascoöperatie Roos 

ligt op drie speerpunten: Energie, Plantgezondheid en Water. Ieder lid 

van de coöperatie kan projecten of ideeën waarbij het belang van de 

gezamenlijke leden voorop gaat. De leden van de landelijke 

commissie Roos vormen samen het bestuur van de gewascoöperatie 

Roos.



Vanuit de landelijke commissie

 Leden: Johan van den Nouweland, Hans Goudriaan, 

Sam van den Ende, Richard van der Lans, Mark van der 

Hulst, Marc Koene en Marc van der Drift

 Coördinatie: Nikos van Aelst (LTO Glaskracht 

Nederland) 

 Gericht op thema’s, (energie, plantgezondheid, water en 

ondernemerschap) kansen en knelpunten in de teelt

 Vergaderingen: 4 - 5 keer per jaar



Onderzoek 2017-2018

De gewascoöperatie Roos investeert(de) in 2017 en ook in 2018 in 

de volgende onderzoeken:

• Led onderzoek 

• PPS Ralstonia

• Masterplan meeldauw

• Wittevlieg

• Wol- en Schildluis

• Masterplan Trips bestrijding

• Mogelijkheden voor licht- en maatwerkregels bij de teelt van Roos 

(Afgerond)



Speerpunten 2018

- Toelating van nieuwe groene middelen versnellen  

- Beter systeemdenken, waarin biologie en chemie hand 

in hand gaan

- Wol-/schildluis, trips en meeldauw aanpakken

- Gelijk speelveld creëren op EU niveau qua middelen   



Financieel 

 Begin maart 2018 inning contributie

 Bijdrage leden: € 500 per bedrijf en € 500 per hectare in 2018

 Iedere euro die de gewascoöperatie heeft geïnvesteerd in 2017 

leverde een rendement van ongeveer €9 op aan subsidies etc.

 Veranderingen in areaal zo spoedig mogelijk doorgeven



Financieel overzicht
per 13-12-2017 

Inkomsten

Bijdrage leden voorgaande jaren € 32.947,11

Bijdrage leden 2017 € 100.390,--

Totale inkomsten € 133.337,11

Uitgaven

Delphy energie zuinig telen zonder licht € 27,365,--

Delphy Led in Roos € 22.500,--

WUR  Ralstonia € 20.000,--

WUR Roofwantsen, Wol-en Schildluis en Tripsbestrijding € 15.000,--

Totale uitgaven € 84.865,--

Saldo inkomsten minus uitgaven € 48.472,11

Nog te ontvangen facturen overige kosten 2017

€3.000,--



te ontvangen facturen onderzoek
2018

Led proef roos 2017/2018 € 22.500

PPS Ralstonia 2018 € 20.000

PPS trips 2018 € 5.000

PPS Meeldauw 2018 € 5.000

PPS Wol Schildluis 2018 € 5.000

PPS Wittevlieg 2018 € 5.000

Totaal € 62.500



Financieel 
Vaststelling jaarrekening 2016

Voorgesteld wordt de in artikel 2:210 BW genoemde 

termijn voor het opmaken van de jaarrekening 2016 op 

grond van bijzondere omstandigheden alsnog te 

verlengen met zes maanden.

Voorgesteld wordt de jaarrekening, het balanstotaal en 

het resultaat over de periode 11 mei 2015  t/m 31 

december 2016, zonder voorbehoud vast te stellen.

Aangenomen

Décharge bestuur

Voorgesteld wordt de bestuurder(s) décharge te verlenen 

over het afgelopen boekjaar ten aanzien van hetgeen uit 

de stukken blijkt, onverminderd het bepaalde in artikel 

248 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Aangenomen



Stemming 

 Akkoord op toetreding van rozentelers uit de gehele EU.

 Mandaat voor bestuur om elke aanvraag vanuit de EU te beoordelen 

en beslissen onder welke voorwaarden een bedrijf lid kan worden of 

niet. 

 Besloten is om deze stemming per mail voor maart 2018 te doen 

aangezien sommige leden hier nog even bedenk tijd voor nodig 

hadden.



Bedankt voor uw aandacht!

Eind juni 2018 nieuwe bijeenkomst 

plantgezondheid

Nikos van Aelst

Netwerkcoördinator LTO Glaskracht

Vragen?


