Verslag jaarvergadering Groei & Bloei afdeling Noord-Veluwe op 8 maart 2018 te Heerde
Aanwezig:
- Joop Tigchelaar

Penningmeester

- Renée Molendijk

Secretaris

- Eugenie Hennes

Bestuurslid

- Riekie Bijsterbosch

Bestuurslid

- Christine Steneker

Bestuurslid

14 leden

1. Opening

In verband met het ontbreken van een voorzitter leidt Eugenie Hennes de vergadering.
2. Verslag jaarvergadering 2 maart 2017

Het verslag wordt zonder commentaar goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
4. Jaarverantwoording 2016

a) Jaarverslag van de secretaris:
Toelichting:
Er zijn een paar excursies niet doorgegaan, o.a. de twee avondexcursies, die in 2016 nog
succesvol waren. Het bestuur zou graag willen weten waarom er niet genoeg belangstelling voor
deze excursies was.
De belangstelling voor de bloemschikcursussen is teruggelopen, waardoor de lessen niet meer
op twee, maar op slechts een avond gegeven worden.
De lezingen werden goed bezocht en goed gewaardeerd volgens het knikkerdoossysteem.
Dit jaar waren er drie open tuinendagen, die goed bezocht werden. Ook komend jaar zullen er
weer drie dagen georganiseerd worden, verdeeld over het jaar.
De webmaster, Johan van der Plasse, wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet.
De aanwezigen gaan akkoord met het jaarverslag.
b) Financieel verslag 2017:
De penningmeester, Joop Tigchelaar, doet voor de laatste keer verslag. Er is een licht negatief
resultaat, dat mogelijk is omdat er veel geld op de bank staat, waardoor enige zaken
gesubsidieerd kunnen worden, zoals de koffie bij aanvang van de lezingen en een bijdrage in de
buskosten bij dagexcursies. Voor komend jaar worden er minder lezingen gepland en is er nog
maar één bloemschikcursus, waardoor de kosten wat omlaag zullen gaan.
De heer Geerling spreekt namens de kascommissie, die verder uit de heer Van Asselt bestaat. De
administratie is in 2017 nauwkeurig en correct opgesteld en ook de afrekening is in lijn met de
begroting. Hij stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. De begroting 2018

is niet meegenomen, want het is aan de vergadering om die goed te keuren.
De vergadering gaat akkoord met de aanbevelingen van de kascommissie.
c) Kascontrole commissie:
De heer Geerling is aftredend, zodat er een nieuw kascontrole commissielid moet worden
gezocht voor de komende twee jaar. Er meldt zich niemand in de vergadering, zodat het bestuur
op een andere manier zal gaan werven.
d) Begroting 2018:
Er zullen komend seizoen minder lezingen en bloemschiklessen zijn, waardoor de kosten wat
naar beneden zullen gaan. Er is een reservering gemaakt voor het volgende jubileum.
De aanwezige leden hebben geen vragen of aanmerkingen. Er wordt besloten met deze
begroting het nieuwe jaar in te gaan.
5. Bestuurssamenstelling
a) Er zijn vacatures voor de functies van voorzitter, penningmeester en lid. Er heeft zich alleen een
kandidaat gemeld voor de functie van penningmeester.
b) Joop Tigchelaar, penningmeester, is aftredend, na tien jaar penningmeester te zijn geweest.
Hoewel hij nog een aantal maanden zal meelopen met de nieuwe penningmeester nemen we in
deze vergadering afscheid en bedanken hem met een gepast cadeau voor zijn grote inzet.
c) Mevrouw Aly van Dronkelaar wordt nu onze penningmeester. Ze stelt zich voor en zegt een
goede penningmeester voor onze club te willen worden.
d) Eugenie Hennes en Riekie Bijsterbosch zijn herkiesbaar en blijven bestuurslid.
6. Huldiging 25 jaar lid
Mevrouw L. Wernink-Zweet is 25 jaar lid. Hoewel niet aanwezig, krijgt ze applaus.
7. Lopende zaken
- Er zijn positieve ontwikkelingen bij Groei & Bloei landelijk. Er is een goed, fris bestuur gekomen.
In mei 2019 wordt een groot landelijk evenement georganiseerd: Gardenista. Het zal
plaatsvinden op kasteel Herwijnen en heeft alleen met tuinen te maken. Er komt geen
Nederlands kampioenschap bloemschikken meer, maar in plaats daarvan zullen er vier regionale
wedstrijden worden georganiseerd. In mei wordt dat voor onze regio in Twello georganiseerd en
er zullen vijf van onze bloemschikkers deelnemen.
- Het bestuur wil minder lezingen organiseren, maar wel met kwalitatief heel goede sprekers en
met gratis koffie/thee bij aanvang. Omdat het aantal lezingen wordt teruggebracht, wordt
voorgesteld het bedrag voor niet-leden die een lezing bezoeken te verhogen naar € 5,-.
- Voorts wordt gezegd dat men zich realiseren moet, dat bij georganiseerde reizen al heel vroeg
een bus gereserveerd moet worden en dat op tijd bekend moet zijn of er voldoende opgave is,
omdat de geboekte bus anders niet meer geannuleerd kan worden.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
9. Sluiting
De vergadering wordt gesloten en de aanwezigen worden bedankt voor hun belangstelling.

