Geachte vergadering,
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De tijd van komen is gegaan en de tijd van
gaan is gekomen.
Ik moet de klok meer dan 30 jaar terugdraaien, de tijd toen alles nog op papier geregeld
werd en niets digitaal.
Een woordje over mijn geschiedenis bij VOLSOG
Aan de hand van de brochures over de fytodagen, die ik zorgvuldig heb bewaard, kan ik
jullie mededelen dat ik reeds lid was van VOLSOG vanaf 1980. Fytodagen waren onze
hoogdagen, zonder de verplichting voor fytolicenties. Bij de 7e fytodag ben ik lid geworden
van het bestuur. Ik had namelijk een link met de fytowereld daar ik in mijn jonge jaren
vertegenwoordiger was voor de Liro Belgium (Ciba Geigy); daarna heb ik als leraar gewerkt
op Ten Bogaerde, vak akkerbouw, fytofarmacie en proefveldwerking, waar ik al de
contacten legde met de verschillende firma’s en ik ben die contacten blijven onderhouden
tot op heden.
Daarnaast herinner ik mij de vele proefveldbezoeken aan het centrum voor
Onkruidbestrijding te Gent eerst o.l.v. Prof. Jos Stryckers en daarna Prof. Robert Bulcke
steeds i.s.m. ir Michel Van Himme als werkleider en zijn medewerkers o.a. André Haesaert,
vader van prof. Geert Haesaert die ons steeds met raad en daad bijstaat. Het centrum is
intussen opgedoekt.
Deze academici gaven jarenlang samen met de praktijkmensen van VOLSOG rondleidingen
en besprekingen over proefveldresultaten over gewasbescherming wat verder een grote
uitstraling naar de mensen in de praktijk betekende.
VOLSOG heeft een duidelijke missie. Op Europees vlak erkenden wij reeds diverse
wetgevingen om tot een duurzame gewasbestrijding te komen waarbij de loonsproeiers
hun medewerking betonen, denk maar aan de veranderingen met de oprichting van de
fytolicenties.
In 1983 ben ik in het bestuur gekomen samen met André Pauwelyn, Armand Terryn,
Marcel Vandemaele. In mei 1990, werd ik ondervoorzitter, bij de 25e fytodag,
18 januari 2001 ben ik gestart als voorzitter, met ondervoorzitter Yves Decroos. Ook Ronny
Haghedooren was toen reeds bestuurslid. Het was voor mij toen geen gemakkelijke
opdracht namelijk voorzitter Henry Lammertyn op te volgen, die 40 jaar lang erin geslaagd
was om, samen met de bestuursploeg en de leden een sterke vereniging wist op te
bouwen. Samen met de aansluitende adviseurs, Dhr. Jozef Van Melckebeke, en Dhr. De
Meyere Pierre en in 1988 Dhr. Frans Goossens wisten we de VOLSOG in goede banen te
leiden.
Marcel Van de Vijver,de toenmalige secretaris was toen de spil van de VOLSOG, net zoals
Dhr. Dirk Martens nu, die Marcel opvolgde vanaf 2005 bij de 30e fytodag. Dhr. Laurent De
Temmerman heeft ons ook als adviseur bijgestaan tot aan de 31e fytodag.
We hadden steeds een goede samenwerking met Fytofar en Inagro van waaruit we veel
informatie doorgestuurd kregen.

We hebben wel en wee gekend, diverse overlijdens, de tijd is onverbiddelijk. De
probleemjaren met natuurrampen voor de gewassen.
Gelukkig staan heel veel mooie herinneringen gegrift in mijn geheugen Ik blik met
tevredenheid terug op onze daguitstappen (met de Meibloem), die leerzaam maar
tegelijkertijd ontspannend waren.
Ik maakte verschillende vieringen mee:
-Het 25 jarig bestaan van de VOLSOG in 1981
-Het 35-jarig bestaan in 1992. (trofee Voslog )
-Het 50- jarig bestaan in oktober 2006 waar we als we als gastsprekers hadden de
toenmalige Minister President Yves Leterme, en Dhr. ir Joris Relaes.
-Het 60 jarig bestaan , pas achter de rug, met als gastspreker Patricia De Clercq, adjunct
kabinetschef van Min. Joke Schauvliege.
-Het 100 jarig bestaan zal ik zeker niet meer meemaken, dat is aan de jongeren onder jullie
gegund.
Na deze korte geschiedenis van onze vereniging, laat ik de visie en doelstelling aan het
nieuwe bestuur, ik twijfel er niet aan hier adviserend mee te werken.
Mijn dankbetuigingen:
- Ik dank heel oprecht de secretaris, Dhr. Dirk Martens die onze vereniging met raad en
daad bijstaat. Hij was steeds mijn rechterhand
om o.a.de agenda van de
bestuursvergaderingen te bepalen, om de contacten te leggen met de sprekers voor de
fytodagen, om de praktische zaken op te lossen, en last but not least het opmaken van ‘De
Spuitkar’, ons ledenblad, wat ook een hele klus is (reeds vandaag de 100e editie), alsook
heel belangrijk, het bijhouden van de website VOLSOG.
Kwam daar nog bij de laatste jaren voor mij het samen met Dirk afgevaardigd te zijn voor
VOLSOG in Brussel in het kader van de omschakeling voor de loonsproeiers van hun
erkenning EVGFF (erkend verkoper gebruiker fytofarmaceutische producten) naar het
bekomen van de licentie P3 (fytofarmacie).
-Tevens dank ook aan Dhr. Toon Vandenberghe, reeds al de jaren mijn ondervoorzitter,
alom gekend in de fytowereld, ook telkens zijn technische inbreng gedaan op de fytodagen.
Hij is momenteel actief in de opleidingen ter erkenning van de fytolicenties P1, P2, P3
- Maar ik heb nog een rechterhand: Een speciaal woord van dank voor mijn 2e secretaris,
mijn vrouw Anna, die steeds hielp aan de voorbereiding van de fytodagen en voor de
vergaderingen in de Reo Veiling , mijn teksten netjes op papier wist te zetten, wat niet zo
vanzelfsprekend is, daar ikzelf niet zo digitaal ben.
- Ik dank vooral oprecht ook het bestuur en de leden voor de boeiende samenwerking
gedurende de afgelopen jaren, en voor al onze uitstekende professionele en hartelijke
contacten.
-Ik dank iedereen voor het vertrouwen en de vriendschap die jullie mij gedurende de 15
jaar voorzitter VOLSOG hebben gegeven.

Slot
Nu ben ik uittredend voorzitter omwille van andere verplichtingen. Ik denk en hoop t.o.v.
de leden van VOLSOG mijn verantwoordelijkheid te hebben genomen als voorzitter, Labor
omnia vincit.
Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger, Dhr. Voorzitter Freddy Versavel en
ondervoorzitter Dhr. Toon Vanden Berghe, secretaris Dirk (een prachtig trio) samen met
het nieuwe bestuur de VOLSOG met nieuwe perspectieven in goede banen zal leiden zoals
de vereniging in de voorbije 60 jaar trouw haar doelstelling nagestreefd heeft ten dienste
van onze leden.
Als adviseur, zal ik verder de evolutie in de fytowereld uiteraard met veel belangstelling
blijven volgen en ondersteunen.
Het was dan ook een groot privilege om 10 jaar ondervoorzitter en meer dan 15 jaar lang
voorzitter van VOLSOG te mogen zijn, via de democratische statuten en dankzij jullie, groot
ledenaantal en steunende leden.
Bedankt!
Gilbert Tyvaert
15-02-2017

