
Hillegom, 10 juli 2018 

Betreft:  Voorwaarden Hyacintenfonds 

 

Geachte heer/mevrouw,  

In 2015 heeft het bestuur van de KAVB-productgroep Hyacint vastgesteld dat er verschillende 
uitdagingen op de sector afkomen waarvoor directe actie noodzakelijk is. Daarom heeft het 
bestuur toen besloten om het Hyacintenfonds op te richten en verschillende onderzoeken uit 
te voeren. Deze zijn natuurlijk gerelateerd aan hyacint. Sinds 2015 is er onderzoek gedaan 
naar onder andere de tripsstook van hyacint, snelle vermeerdering door CATT en Het Nieuwe 
Verwerken.  

Machtigingen 

Om deze, en toekomstige, onderzoeken  van het Hyacintenfonds op te zetten en uit te  voeren, 
is zekerheid over het beschikbare budget van belang. Alleen dan kunnen verplichtingen met 
onderzoeksorganisaties aangegaan worden. Hieronder tref u de verdere toelichting van de 
voorwaarden die verbonden zijn aan deelname aan het Hyacintenfonds. 

Wij vragen dan ook uw aandacht voor het volgende:  

1. Bijgevoegd treft u een machtigingsformulier aan. Middels dit formulier:  
a. geeft u de KAVB toestemming om bij de berekening van de verschuldigde bijdrage 

gebruik te maken van uw hyacintenopgave bij de BKD.  
b. machtigt u de KAVB om de door u verschuldigde bijdrage van uw rekening af te laten 

schrijven. U ontvangt voorafgaand een factuur met dit bedrag.  
c. Aangeven dat u akkoord bent met uw deelname en de voorwaarden.  

2. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en bedraagt 
momenteel 50 euro per ha over het areaal zoals opgegeven bij de BKD. 

3. Deelnemers betalen minimaal per jaar het bedrag van 1 hectare.  
4. De hoogte van de bijdrage voor de broeierij wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en 

bedraagt momenteel 100 euro per jaar per miljoen gebroeide bollen (snij of pot). 
5. De hoogte van de bijdrage voor de export wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en 

bedraagt momenteel 2500 euro per jaar.  
6. Deelnemers vanuit de broeierij en de export nemen deel aan het fonds voor een minimale 

periode van 2 jaar. 
7. De productgroep Hyacint besluit jaarlijks over de hoogte van de bijdrage en de besteding 

van de beschikbare gelden bijeengebracht door hyacintentelers voor dit doel.  
8.  De productgroep Hyacint legt verantwoording over de hoogte van de bijdrage en besteding 

van de financiering af tijdens een jaarlijkse bijeenkomst.  
9. Uw deelname aan het hyacintenfonds wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. U kunt uw 

deelname aan het fonds beëindigen door dit schriftelijk te melden aan de KAVB voor 31 
december van het betreffende jaar.  

10. U wordt regelmatig door de productgroep Hyacint geïnformeerd over de voortgang via 
digitale nieuwsbrieven.  



Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op 
te nemen met Daniëlle Kroes (beleidsmedewerker KAVB). De KAVB is te bereiken via 0252-
536950 of via kavb@kavb.nl.  
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