Voldoende ruimte om even te praten

VHG prominent aanwezig

Groene Sector Vakbeurs 2010
Zoals gebruikelijk was ook dit jaar VHG aanwezig op de Groene Sector Vakbeurs in
Hardenberg. Van 5 tot en met 7 januari presenteerde VHG zich aan het grote publiek.

R

egioconsulenten, ledenwervers
en vakgroepvertegenwoordigers
voerden gesprekken met
tientallen potentiële leden, bestaande
leden en andere relaties.

Uitstraling
VHG koos dit jaar voor een open en
toegankelijke stand. De aanblik werd
door het publiek beschreven als fris,
kleurrijk en rustgevend. Uiteraard was
ook de ‘VHG-klaver’ prominent aan-
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wezig op de stand. De klaver-actie heeft
er zeker toe bijgedragen dat veel potentiële leden de VHG-stand bezochten.
Achter de informatie-banners was
voldoende zitgelegenheid om in alle rust
gesprekken te voeren met geïnteresseerden. Deze gesprekken werden veelal
gevoerd door de VHG-regioconsulenten.
Door hun veelvuldige contacten met de
lidbedrijven zijn de regioconsulenten de
oren en ogen van VHG in het land.
Overigens hebben de VHG-medewerkers

ook veelvuldig met bestaande leden en
relaties gesproken.

Lezingen
Tijdens de beurs organiseerde VHG een
aantal interessante lezingen. Zo kwam de
nieuwe graafwet (wion) aan bod en werd
er een lezing over deeltijd gehouden.
Daarnaast verlootte VHG onder alle
bedrijven die mee hadden gedaan aan het
bedrijfsvergelijkend onderzoek (BVO),
een vijftal bladblazers. De winnaars dit
jaar waren: P.J. Beuker Tuinontwerp &
Advies uit Poeldijk, Velthuis Hoveniers
uit Dalfsen, Kees de Jong Hoveniersbedrijf uit Uden, Commandeur hoveniers
uit Hoogkarspel en De SfeerTuin uit
Wouw. Tijdens de beurs reikte VHGdirecteur Egbert Roozen de bladblazers
aan de winnende BVO-deelnemers uit.

Resultaat
VHG kijkt terug op een geslaagde beurs.
Er zijn een kleine zeventig zeer in VHG
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Gezellige sfeer op de beurs
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geïnteresseerde bedrijven geweest die door
de regioconsulenten zullen worden benaderd
voor een vervolggesprek en inschrijving.
Er zijn weliswaar op de beurs minder
bedrijven ten opzichte van vorig jaar direct
lid geworden, maar de regioconsulenten
zijn ervan overtuigd dat dit aantal na
actieve lobby snel zal stijgen.

Nog geen Lid?
Kent u bedrijven die nog geen VHG-lid zijn
maar die open staan voor een vrijblijvend
gesprek met een consulent, geef ons die
informatie via ledencontact@vhg.org door.
Wij zullen met hen contact opnemen en
uitleg geven over de voordelen en de
mogelijkheden van het lidmaatschap.
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