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Eindejaarsbijeenkomst 14 december 2012 

Op 14 december a.s. is het weer zover! Vanaf 14.15 uur bent u welkom in het Palace Hotel in 

Noordwijk, waar de traditionele Eindejaarsbijeenkomst van Anthos zal plaatsvinden. Tijdens 

deze bijeenkomst zal Anthos voorzitter Henk Westerhof stilstaan bij een aantal 

ontwikkelingen in de tuinbouwsector, heel in het bijzonder daar waar het de bloembollen- en 

boomkwekerijsector betreft. Ook zal hij zijn visie geven op de actualiteiten in de wereld van 

de belangenbehartiging, onder andere in relatie tot het recente besluit van het nieuwe kabinet 

om de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) in Nederland in 2014 op te heffen. Wat 

zijn daarvan de gevolgen voor de sector en het bedrijfsleven en wat gaat er gebeuren met de 

reserves van de verschillende Financieringsfondsen, een vraagstuk waarover Anthos 

recentelijk een juridisch advies heeft ingewonnen van het advocatenkantoor Stibbe. 

Gastspreker op deze conferentie is Agnes van den Berg, een boegbeeld van de groene sector. 

Agnes is omgevingspsycholoog en gespecialiseerd en gepromoveerd in onderzoek naar 

natuurbeleving. Onder de titel"We Love Groen" gaat zij in haar rijkelijk geïllustreerde 

presentatie in op de betekenis van groen voor mensen. Op dat terrein heeft zij een breed scala 

van onderzoeken uitgevoerd en vele publicaties zijn van haar hand verschenen. Dat groen een 

must voor de mens en de samenleving is, weten we, maar in haar presentatie zal Agnes ook 

aantonen dat groen echt heel veel doet met de mens, zowel met jong, als oud. Ook zal zij in 

haar presentatie een relatie leggen naar de groene bloembollen- en bomensector, waarmee 

mogelijke nieuwe ideeën kunnen worden ontwikkeld voor de toekomstige marktpositionering 

van verschillende van onze producten.  

De bijeenkomst zal worden afgesloten door "een oude bekende" Dominique Engers. Zij zal 

onder muzikale begeleiding en in dichtvorm terugblikken op de bijeenkomst en de 

presentaties, waarbij een vrolijke noot de boventoon zal voeren. De bijeenkomst zal worden 

afgesloten met een Netwerkborrel. 

 


