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Betreft:

Uw deelname aan het zantedeschia onderzoeksfonds

Geachte heer/mevrouw,
De zantedeschiasector wordt geconfronteerd met problemen op het gebied van onder
andere verzoling en het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen. Aangezien er
verschillende uitdagingen op onze sector af komen waarvoor directe actie nodig is, heeft de
jaarvergadering van de KAVB-productgroep Zantedeschia besloten om het zantedeschia
onderzoeksfonds dit jaar in te richten. Het bestuur van de KAVB-productgroep zantedeschia
heeft geconstateerd dat er door het wegvallen van het PT veel financiering voor onderzoek
naar zantedeschia is weggevallen. Dit baart het bestuur zorgen. Het bestuur richt daarom
een fonds op dat zich richt op onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van ziekten en
plagen en kwaliteit in het gewas zantedeschia. Ook de KAVB-productgroep calla broeierij
wenst onderzoek naar de bloementeelt van zantedeschia.
Akkoordverklaring en machtigingen
Om onderzoeken van het zantedeschia onderzoeksfonds op te zetten en uit te voeren, is
zekerheid over het beschikbare budget van belang. Alleen dan kunnen verplichtingen met
onderzoeksorganisaties aangegaan worden. Daarom ontvangt u bij deze brief een
akkoordverklaring. Wij willen u graag informeren over de verdere procedure en zaken die voor
u als deelnemer van belang zijn.
Wij vragen graag uw aandacht voor het volgende:
1. Bijgevoegd treft u een akkoordverklaring aan. Middels dit formulier:
• Geeft u aan dat u akkoord bent met uw deelname en de voorwaarden;
• Geeft u de KAVB toestemming om bij de berekening van de verschuldigde
bijdrage gebruik te maken van uw zantedeschiaopgave bij de BKD.
• Kunt u de KAVB machtigen om de door u verschuldigde bijdrage van uw
rekening af te laten schrijven. U ontvangt voorafgaand een factuur met dit
bedrag.
2. De hoogte van de bijdrage bedraagt dit jaar (2016) 300 euro per ha over het areaal
van 2015 zoals opgegeven bij de BKD.
3. De hoogte van de bijdrage bedraagt dit jaar (2016) 30 euro per 100.000 stuks
snijbloemen en 30 euro per 100.000 stuks potten. U stelt de KAVB jaarlijks op de
hoogte van uw aantallen snijbloemen en potten.
4. De productgroep Zantedeschia besluit jaarlijks tijdens de jaarlijkse bijeenkomst over
de hoogte van de bijdrage en de besteding van de beschikbare gelden
bijeengebracht door zantedeschiatelers en –broeiers voor dit doel. Eventuele
aanpassingen van de hoogte van de bijdrage zullen het volgende kalenderjaar in
gaan.

5. De productgroep Zantedeschia legt verantwoording over de hoogte en de bijdrage en
besteding van de financiering af tijdens een jaarlijkse bijeenkomst.
6. Uw deelname aan het zantedeschiafonds 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.
7. U wordt regelmatig door de productgroep Zantedeschia 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 Marieke van Woensel (beleidsmedewerker KAVB). De KAVB is te bereiken
via 0252-536950 of kavb@kavb.nl.
Met vriendelijke groet,

Namens de productgroep Zantedeschia,

Ruud Berbee
voorzitter productgroep Zantedeschia

André Pennings,
Bestuurslid productgroep Zantedeschia

