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Terugblik VRT symposium 2019
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Op 15 mei jl. heeft het jaarlijkse symposium plaatsgevonden in Congres- en sportcentrum
Papendal te Arnhem.
Het thema van het symposium voor het 15-jarig bestaan van het VRT was Topsport! Als
taxateur ben je onafhankelijk, objectief, heb je kennis van zaken en ben je rechtvaardig.
Deze eigenschappen zijn van essentieel voor het vak en de praktijk botsen deze
eigenschappen soms en/of loop je als taxateur tegen de grenzen op en is de uitoefening
van het vak van taxateur te vergelijken met topsport!
Het symposium werd geopend met een energieke en humoristische lezing van
Topscheidsrechter Bas Nijhuis. Bas Nijhuis gaf een levendig exposé over het vak van
topscheidsrechter in de voetbalwereld en illustreerde zijn verhaal met videobeelden. Aan
de hand van concrete voorvallen gaf hij aan hoe om te gaan met dilemma’s, waarbij hij zo
nu en dan ook parallellen trok met ons vak.
Na de lezing werd onder leiding van Dick van de Broek Humphreij aan de hand van casussen
in verschillende branches met de deelnemers gedebatteerd over lastige situaties in het vak
en hoe daarmee om te gaan. Hoewel de discussie soms moeilijk om gang kwam, wist de
discussieleider de zaal toch mee te slepen in de situaties en de dilemma’s waar wij allen
voor kunnen staan toe te lichten.
Na afloop van deze enerverende middag werd er nagepraat tijdens de borrel en de
barbecue. Tijdens de borrel werd door enkele taxateurs deelgenomen aan een mini-game
Pitch en Putt hole dat voor veel hilariteit zorgden.
Met ca. 260 deelnemers kijken we terug op een geslaagd symposium.

➢ VRT op Social Media
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Natuurlijk gaat ook het VRT met zijn tijd mee! Wist u dat het VRT zowel een
pagina als een groep heeft op LinkedIn? Wanneer u deze pagina volgt en lid
wordt van de groep wordt u automatisch op de hoogte gehouden van
bijeenkomsten, actuele ontwikkelingen en andere voor aangesloten
taxateurs relevante zaken. Ook wanneer u met een vraag of andere kwestie
zit, kunt u via de LinkedIn-groep hulp of advies vragen aan de mede-taxateurs. Al zo’n 70
geregistreerde taxateurs zijn lid van de groep; u volgt toch ook?
U kunt de pagina en de groep als volgt vinden:
-

-

VRT Pagina: https://www.linkedin.com/company/stichting-vrt-verenigd-registervan-taxateurs/about/
Wanneer u op ‘follow’ klikt, verschijnen berichten die worden geplaatst op deze
pagina automatisch op uw tijdlijn.
VRT Groep: https://www.linkedin.com/groups/1845220/
U kunt op ‘request to join’ klikken. Nadat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd (de
groep is uitsluitend toegankelijk voor bij het VRT geregistreerde taxateurs), bent u
lid van de groep en kunt u zien wie de medeleden zijn, welke berichten er zijn
geplaatst en kunt u zelf een bericht plaatsen.

Het vermelden van de VRT Pagina op uw website willen wij van harte aanbevelen.
Bovendien, wanneer steeds meer VRT-geregistreerde taxateurs de pagina gaan volgen of
berichten ‘liken’ en/of ‘delen’, is dit goed voor de naamsbekendheid van het VRT. Da’s mooi
meegenomen!
➢ Workshops 2019
Mede dankzij de organisatie van Krijn Jan van de Velde is er op 4 juni weer een interessante
workshop geweest voor de Agrarische sector van het VRT.
De dag begon om 13:30 uur bij Seafarm in Kamperland, waar we na een kop koffie zijn
rondgeleid door de eigenaar zelf, Adri Bout. Seafarm vist, verwerkt en exporteert
mesheften en andere schelpdieren binnen Europa. Daarnaast heeft Seafarm de meest
duurzame en energiezuinige tarbot kwekerij van Europa. Naast de kwekerij is er een
proeflokaal en restaurant inpandig in het gebouw om van de producten te kunnen
genieten.
De kwekerij van Seafarm is opgebouwd met raceways. Een raceway is een langwerpig
bassin waarin de vis zit. Door een juiste stroomsnelheid van het water is er altijd voldoende
zuurstof en vers water voor de vis, maar wordt ook het vuile water direct afgevoerd.
Naast de raceways worden er in diverse bassins tevens schelp- en schaaldieren gekweekt of
door eigenvisserij uit de Waddenzee gevist.
Na de rondleiding, die vanwege de grote interesse langer heeft geduurd dan gepland,
hebben we van een verse oester kunnen genieten.
Na een klein stukje rijden kwamen we bij het tweede gedeelte van de workshop, een
bezoek aan de Wijnhoeve de Kleine Schorre in Dreisschor. Naast de wijnhoeve zelf is er ook
een proeflokaal, boerderijwinkel en camping die onderdeel uitmaken van het geheel. Na
een kop koffie in het proeflokaal kregen we een boeiende rondleiding van Johan van de
Velde met een stukje onderstaande geschiedenis en de huidige situatie.
In 2001 zag Wijnhoeve De Kleine Schorre het Zeeuwse licht nadat het landbouwbedrijf zich had
georiënteerd in de mogelijkheden. In samenwerking met het gerenommeerde Luxemburgse
wijnbedrijf Cep d’Or is een strenge selectie van druiven gemaakt. De keuze van de
druivenrassen is gebaseerd op een aantal criteria. Een daarvan is dat de wijnen naadloos aan
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moeten sluiten op het goede dat Zeeland al sinds jaar en dag te bieden heeft, namelijk de
Zeeuwse Zilte Zaligheden
Momenteel zijn er al 45.000 wijnstokken geplant. De wijngaard is uitgegroeid tot 10 ha en is
daarmee een van de grootste wijngaarden van Nederland. In de schuur van de Wijnhoeve zijn
de kelder en het proefdomein ondergebracht. Wanneer het tijd is voor de oogst, is de
Wijnhoeve aangewezen op vrijwilligers om de druiven te plukken. De druiven worden met de
grootste zorg verwerkt in de kelder op het terrein.
Dat de wijnen goed in de smaak vallen blijkt uit het feit dat enkele wijnen zijn geselecteerd
door de KLM voor de world businessclass.
Na de rondleiding hebben nog enkele leden genoten van een mosselpannetje of een
biefstuk en is de dag in een goed humeur afgesloten.

Na de zomer zullen er nog workshops gepland worden waarvan wij u uiteraard tijdig op de
hoogte brengen.
➢ Koninklijke onderscheiding Jim van der Meer-Mohr

Op 15 juni jl. is aan ons bestuurslid Jim van der Meer Mohr door
de wethouder van Amsterdam de onderscheiding van Ridder in de
Orde van Oranje Nassau uitgereikt
" Hij wordt onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau
voor verdiensten in de Kunst- en cultuursector. De heer van der
Meer Mohr is onderscheiden vanwege zijn inzet voor organisaties
waaraan hij veelal belangeloos heeft bijgedragen: Stichting
Cultuur Inventarisatie, het tijdschrift De Beeldenaar, de Stichting
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, het Verenigd
Register van Taxateurs, de Geschiedkundige Vereniging Oranje
Nassau, de Stichting Corpsmuseum van het Utrechtsch Studenten
Corps, Stichting Opera Den Haag, Nieuwe of Littéraire Sociëteit De
Witte, Museum Bredius in Den Haag.”
➢ Vakbeurzen

Onderstaand treft u de vakbeurzen aan voor het 2e halfjaar 2019. Voor deelname aan de
vakbeurzen worden 15 PE-punten toegekend door het VRT.
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Agrarisch
27 juni
10-12 september
02-03 oktober
Brand
24 augustus
17 – 19 september
08-10 oktober
08-10 oktober
09-11 oktober
Kunst & Antiek
24 nov – 01 december
Motorvoertuigen
15-27 november
Scheepvaart
26-27 juni

De Appeldag - 't Goy
Groentechniek Holland – Biddinghuizen
Openbare Ruimte 2019 – Jaarbeurs Utrecht
Vakbeurs Energie – Den Bosch
Technische Industriële Vakbeurs – Hardenberg
Vakbeurs Energie – Den Bosch
Metavak – Gorinchem
Bouw compleet - Hardenberg
PAN Amsterdam in de RAI
InterClassics Brussels
Port Exhibition Rotterdam

Fijne zomer!
Het bestuur en het secretariaat wensen u een fijne zomer toe!

