
 

 

Verslag jaarvergadering 2019 

 

Jaarvergadering van de vereniging Groei & Bloei afdeling Noord-Veluwe op 24 januari 2019 om 20.00 uur 

in Villa Welgelegen, Stationsstraat 2, 8181 CX in Heerde. 

 

Er zijn 35 leden aanwezig.  

1. Opening 

Bestuurslid Eugenie Hennes opent de vergadering en spreekt haar waardering ervoor uit dat  

iedereen het slechte weer heeft getrotseerd. Na de jaarvergadering zullen er bloemstukken 

verloot worden, die door Riekie en Aly zijn gemaakt. Daarnaast is er een workshop 

oorwurmpotje maken, kunnen er zaden en tuinboeken geruild worden, kunnen leden zich 

inschrijven voor tuinreizen en is er informatie over het G&B-evenement Gardenista.   

We herdenken twee overleden oud-leden: de heren Aad Breedveld en Henk Geerling.  

2. Verslag vorige jaarvergadering 

Naar aanleiding van het verslag van de vorige jaarvergadering op 8 maart 2018 heeft Eugenie zelf 

twee aanvullingen: Bij punt 4 staat dat er geen tweede kascommissielid gevonden werd, maar 

later heeft Jan Willem v.d. Heijden zich opgegeven.  

Bij punt 2.6 wordt gesproken over de felicitatie aan een mevrouw die 25 jaar lid was. Vanwege 

de AVG noemen we dit jaar geen namen van jubilarissen, maar we hebben vier leden die 40 jaar 

lid zijn een kaart gestuurd.  

3. Mededelingen en ingekomen stukken:  

Er zijn alleen enkele afmeldingen voor de vergadering binnengekomen. We zouden het fijn 

vinden als iedereen wil melden als het e-mailadres verandert, omdat we steeds meer digitaal 

gaan versturen.  

4. Jaaroverzicht 2018 

a. Jaarverslag van de secretaris. Een terugblik op 2018 wordt door middel van een 

presentatie getoond. Deze presentatie wordt met veel herkenning bekeken. 

b. Goedkeuring jaarverslag secretaris door de vergadering; dit wordt samen met de 

getoonde presentatie naar het Landelijk kantoor in Zoetermeer gestuurd. 

c. Financieel verslag 2018. Vooral de drukwerk- en portokosten zijn hoog. Dit jaar wordt 

een overgangsjaar, om daarna alles digitaal toe te gaan sturen. Iedereen wordt verzocht 

om zijn e-mailadres door te geven. 

Ons verlies is dit jaar € 1.975,- maar gelukkig hebben we nog voldoende spaargeld.  De 

algemene reserve is € 31.000,-  en staat gewoon op de spaarrekening. Beleggen vinden 

we te risicovol.   

Er komt een vraag over de reserveringen voor de vlinderberm. Dat is een initiatief van de 

gemeente Epe en de imkervereniging. Het gaat om een project van vijf jaar, waarvoor we 

nu nog twee jaar gaan betalen.  

Er is ook een reservering van € 3000,- voor ons jubileumfeest in 2020.  

d. Verslag van de kascontrole commissie: de heer H. van Asselt en de heer J.W. v.d. 

Heijden. De kascontrole heeft op 18 januari 2019 plaatsgehad. Er was toelichting door de 



penningmeester op de gestelde vragen. Alles is nauwkeurig en met zorg bijgehouden. De 

kascontrolecommissie stelt voor decharge aan het bestuur te verlenen. Als waardering 

voor alle werkzaamheden van het bestuur stelt de heer Van Asselt  ook een applaus 

voor.  

e.  Goedkeuring financieel verslag 2018. De leden van de vergadering gaan akkoord.  

f. De heer Van Asselt is aftredend, zodat er een nieuw kascontrole commissielid gekozen 

moet worden. Ilse Scheffel biedt zich aan en zal in 2020 de controle samen met  Jan-

Willem v.d. Heijden uitvoeren. 

g. Begroting 2019 

Er is begroot, zoals in 2018 de kosten en de opbrengsten zijn geweest. De kosten van de 

lezingen stijgen iets, omdat we nogal wat prominente sprekers geboekt hebben.  

Er wordt gevraagd wat onder de post “overig” valt; dat zijn kantoorbenodigdheden, 

kosten pr, internet, bankkosten, kosten jubilea, afscheid, reiskosten naar algemene 

ledenvergadering, reservering voor jubileumjaar.  

Er wordt opgemerkt, dat er zoveel reserve is en er niet zoveel gereserveerd is voor het 

jubileum. We kunnen evt. wat meer uitgeven voor het jubileumfeest.  

5. Bestuurssamenstelling 

a. Er zijn vacatures voor de functies van voorzitter, secretaris en lid  

Riekie Bijsterbosch (algemeen lid, taak bloemschikken) neemt vanavond afscheid en per 

1 juli neemt Renée Molendijk (secretaris) afscheid.  

Als er nieuwe bestuursleden komen kan er onderling nog van taken gewisseld worden. 

Er zijn wel minstens drie nieuwe bestuursleden nodig. Na afloop kunnen 

geïnteresseerden informatie opvragen. 

b. Mevouw R. Bijsterbosch (per direct) en mevrouw R. Molendijk (per 1 juli) zijn aftredend 

6. Lopende zaken 

a. Ontwikkelingen Groei & Bloei landelijk: er is een nieuw bestuur dat sprankelend is en er 

is een behoorlijke cultuuromslag. Al langer wordt nagedacht over een andere structuur 

binnen de landelijk vereniging. Eugenie legt uit hoe ingewikkeld dat was: Iets veranderen 

duurde erg lang en was niet effectief. Om slagvaardiger te worden wil men nu gaan 

werken met een ledenraad van 24 personen, die door de leden wordt gekozen en die 

uiteindelijk het laatste woord heeft. De leden houden dus wel een vinger in de pap. Eind 

van dit jaar krijgt deze nieuwe vorm waarschijnlijk zijn beslag.  

b. AVG: privacyreglement. Wij zijn naar een voorlichtingsavond geweest, georganiseerd 

door het landelijk bureau, waar ons werd uitgelegd waar wij als bestuur rekening mee 

moeten houden.  

Voorbeeld 1: als je een e-mail verstuurd aan verschillende mensen, moeten alle namen 

in de bcc geschreven worden. Voorbeeld 2: als open tuinendagen worden georganiseerd 

mogen niet ongevraagd namen en adressen van de tuineigenaren publiekelijk vermeld 

worden. 

c. Viering 55-jarig bestaan afdeling. Christine Steneker legt uit dat de afdeling volgend jaar 

55 jaar bestaat. We willen dit met elkaar vieren en een leuk programma bedenken. 

Daarvoor willen we een feestcommissie instellen, waarvoor men zich na afloop van de 

vergadering kan opgeven. 

d. Er worden bloemen uitgedeeld aan Els Koek en Margot Coumans voor hun inzet bij de 

lezingen en excursies, aan Rieneke Tibben voor haar open tuin, aan Hanneke Ravenek 

voor haar inzet bij de bloemschiklessen en aan Hendrik van Asselt voor de kascontrole 

en de open tuin. Er is een afscheidscadeau voor Riekie voor haar inzet in het bestuur.    



e. De uitreiking van de bloemstukken van de gratis verloting vindt plaats. Er worden vier 

bloemstukken verdeeld, die door Riekie en Aly gemaakt zijn.  

7. Rondvraag 

 Er zijn twee moestuingroepen in de vereniging, waaronder een jonge moestuinclub met vijf 

mensen, die graag wil uitbreiden en geïnteresseerden oproept. Deze  groep wil dat ook graag op 

de afdelingswebsite vermeld hebben. Deze tweede groep komt 6x per jaar  eens per maand 

bijeen, bij een van de leden thuis.  

8. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten en gaat over in een gezellige avond met hapjes, drankjes en 

informatietafels/workshop. Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid op de 

jaarvergadering.  


