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Honselersdijk - Bestuur van Federatie VruchtgroenteOrganisaties (FVO) en bestuur
en directie van Telersvereniging ZON maken bekend dat ZON zal toetreden tot dit in
2015 opgerichte samenwerkingsverband. FVO bestaat daarmee uit de zes grote
Nederlandse glasgroente telersorganisaties, te weten Best of Four, Coforta/ the
Greenery, DOOR, Harvest House, Van Nature en ZON.
Eind vorig jaar heeft FVO ZON uitgenodigd te participeren in het pilotproject 'vermarkten van
paprika's in China'. Dit was, samen met de leidende rol van FVO in de lopende GMOonderhandelingen met het Ministerie van Economische Zaken, voor het bestuur van ZON de
directe aanleiding om in de afgelopen maanden te bekijken of aansluiting bij FVO
meerwaarde voor ZON zou hebben. Naast GMO hebben de initiatiefnemers bij de oprichting
van FVO ook andere gemeenschappelijke thema’s benoemd die zij in gezamenlijkheid willen
aanpakken. Te weten: mededinging, market intelligence, keten ontwikkelingen en nieuwe
product-markt-combinaties. Ook ZON wil deze thema’s graag op een gemeenschappelijke
agenda zetten.
Gesprekken in de afgelopen maanden met de heer Cees Veerman, voorzitter van de FVO, en
vertegenwoordigers van de aangesloten telersverenigingen waren constructief van aard en
hebben ZON doen besluiten een formeel verzoek in te dienen FVO lid te kunnen worden. Het
FVO-bestuur heeft positief besloten over dit verzoek. FVO-voorzitter Cees Veerman: ‘Met de
toetreding van ZON wordt FVO daadwerkelijk een landelijk initiatief en blijft het op één na
grootste tuinbouw gebied van Nederland prominent op de agenda staan’. ‘We hebben
vertrouwen in een goede samenwerking en streven als ZON een actieve rol binnen FVO na’,
aldus voorzitter Sjraar Hoeijmakers van ZON.
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