Verslag bijeenkomsten NFN 3 mei 2017 bij het CGN Wageningen
Aanwezig:

Afmelding:

Willem van Dooijeweert, Jan Zandbergen, Hennie Rossel,
Ger van Santvoort, Marien Zeilstra, Marcel Rutten, Obe Bootsma
Chris Kik, René Zanderink, Thijs Jostmeijer, Geo Kruik, Wil Ramaekers
Jan Soogelee, Harrij van der laan, Auke Kleefstra, B. Jorritsma,
Fruitteelt museum

1 welkom : Vanwege voorjaarsvakantie zijn meerdere afmeldingen. Van het
Fruitteeltmuseum Kapelle en van museumtuin ’t Olde Ras Doesburg was
bekend dat zij op dit moment nog niet kunnen deelnemen.
Bij de Vrienden van het Oude Fruit is onduidelijkheid gerezen over de
vraag WIE zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst en over de
identificatiestatus van rassen die daarvoor in aanmerking komen. Een vraag
die daarbij met name een rol speelt waar gaan wij ons op richten.
(Nederlandse rassen?) Over dit onderwerp is gisteren en eergisteren nog
schriftelijk en telefonisch contact geweest. Obe had gedacht dat e.e.a. voor hen
nu duidelijk was geworden. Dit is kennelijk niet zo.
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toelichting doel van deze bijeenkomst : Op de bijeenkomst van 8 maart is
afgesproken dat de deelnemers van het NFN tot de zomer 2017 als eerste stap
werk maken van het up-to-date maken appel-database met de tot nu
bestaande collecties van het NFN. Als dit gereed is, is er een overzicht van de
gehele collectie bij de aangesloten leden. In de volgende stap is het belangrijk
deze informatie over deze collectie te completeren. Pas dan volgt de stap om
te beoordelen HOE staat het geheel er nu voor en WAT blijkt uit de
inventarisatie met betrekking tot nader te onderzoeken collecties. Voor dit
moment is het belangrijk de inventarisatie onderwerpen voor de
appeldatabase nog eens nader te beoordelen op Wat wordt er bedoeld en is
dit voor iedereen helder. Ook kwam nog aan de orde dat er soms op
verschillende plaatsen collecties zijn. Bij het PGL (Limburg) is op een
bijeenkomst van leden/ instandhouders deze inventarisatie als onderwerp
toegelicht en is men gestart met de inventarisatie. Daar bleek dat er ook
instandhouders zijn met enkele bomen. Er zijn dus hobby-instandhouders,
boerderijen of andere plaatsen waar enkele stuks staan maar ook grotere
boomgaarden. Het is ook van belang dit onderscheid te kennen (sluit aan op
vraag in de database).
korte kennismakingsronde: In de koffiecorner heeft dit al plaats gevonden

discussiestuk NFN/ doorkijk aanpak Het stuk zelf is niet aan de orde
geweest. Er heeft een uitwisseling plaats gevonden over de toelichting van het
doel van deze bijeenkomst en de te nemen stappen zoals daar is geschreven.
De aanwezigen waren het er over eens om kleine stapjes te nemen. Eerst
zorgen een goed zicht te krijgen op de gehele collectie. Daar is de
inventarisatie zoals opgenomen in de appeldatabase van belang als
gezamenlijk vertrekpunt. Ook werd er geopperd dat het meer tijd vraag dan
voor de zomer hiermee gereed te zijn. Afgesproken is om dit in september
klaar te hebben.
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vertrekpunten inventarisatie bestaande collectie van het NFN
Uitgangspunt zijn de velden zoals die worden ingevuld in de database. Alle
punten zoals die daar worden aangegeven onder “de volgende velden worden
in de database gebruikt”, zijn besproken en op onderdelen aangepast of
verduidelijkt. In de database worden vooralsnog uitsluitend
“paspoortgegevens” en “collectiedata” opgenomen. Het template voor het
invullen is aangepast. Op het excelsheet waar deze gegevens op worden
ingevuld zijn deze wijzigingen verwerkt. Graag de gewijzigde formulier
gebruiken bij de inventarisatie. Kijk hierbij ook even naar de toelichting
van deze velden.
Er wordt gewerkt aan een beslissingsmatrix om bij een volgende stap te
bekijken welke collecties belangrijk zijn om verder te onderzoeken.

Communicatie: Ieder vereniging verzorgt de communicatie naar de eigen
achterban. Voor de interne communicatie binnen het NFN is het van belang bij
onduidelijkheden een vraag te stellen aan één van de coördinatoren (Hennie
of Marcel). Er worden suggesties gedaan om bijvoorbeeld voor het grote
publiek te gaan samenwerken de organisatie LANDLEVEN, die hebben een
groot aantal abonnees. Dit wordt verder onderzocht en daar komen wij op een
later moment op terug.

wat verder ter tafel komt.
Het zou mooi zijn als ook jonge mensen
geïnteresseerd raken voor het instandhouden van oude fruitrassen.
Onderwijs zou een goed aanknopingspunt kunnen zijn. Obe zal contact zoeken
met de HAS opleiding in Den Bosch en kijken op welke wijze dit daar mogelijk
is. Het zelfde geldt voor De Warmonderhof in Dronten. Ook daar komen
studenten die anders kijken naar de land- en tuinbouw. Marien geeft aan dat
hij wil ondersteunen bij het doen van een aanvraag voor een LEADER (EU
onderzoeks-, kennisuitwisselingsprogramma. Obe is samen met stichting
Zeldzame Huisdierrassen met externe deskundigen een onderzoek gestart
naar fondswervingsmogelijkheden. Ook daarover later meer.

Afspraken:
Het excel document van de appeldatabase wordt op korte
termijn door Willem en de ICT beheerder aangepast op de voorstellen die zijn
besproken.
Hennie en Marien gaan een voorstel doen voor een te
gebruiken beslissingsmatrix voor de volgende stap.
Obe gaat in gesprek met Landleven over de communicatie en
neemt contact op met HAS en De Warmonderhof over onderwijs en inzet
studenten. Hij komt ook terug op het onderwerp fondswerving.
Noteer vast in uw agenda. Op dinsdag 26 september (van 12.00 tot 17.00) is
de volgende expertbijeenkomst in Randwijk ( daar staat de CGN collectie).
Wij gaan daar praktisch aan de slag.

Toelichting op de enkele Agendapunten
Agendapunt 4 Discussiestuk van Hennie

Obe O be O be H ennie W illem O be/ H ennie

.
In de bijlage treft u het discussie stuk van Hennie aan. Hij geeft hierin een doorkijkje in
hoe hij aankijkt tegen de afstemming die nodig is voor het in stand houden van onze
historische appel-collectie
Agendapunt 5 Vertrekpunt inventarisatie
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