
Verslag Jaarvergadering ‘Groei en Bloei Noord Veluwe op 07-04-2022. 

 

1. Henk Beute opent de vergadering en geeft aan dat het fijn is dat de vergadering nu door kan gaan. 

Er zijn 27 leden aanwezig. Er is 1 afmelding wegens werk. 

 

2.Verslag Algemene Ledenvergadering 23-01-2020. 

Hierop zijn geen op-of aanmerkingen 

 

3. Ingekomen stukken/ mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Mededelingen: Hanneke Ravenek laat namens de commissie bloemschikken het bloemstuk zien wat 

gemaakt kan worden tijdens de Paasworkshop in Oosterwolde. Men kan zich nog opgeven. 

4.Jaarverslag 2020 en 2021. 

- Het jaarverslag 2021 van de secretaris is gepubliceerd op de website en leden hebben het op 

kunnen vragen. De vergadering gaat akkoord met het verslag en dit zal naar Zoetermeer opgestuurd 

worden. 

-Het financieel verslag wordt toegelicht door de aftredende penningmeester Aly van Dronkelaar. 

- De kascontrole heeft plaats gevonden op 31-01-2022 plaats gevonden. Alles is in orde bevonden. 

- De penningmeester wordt decharge verleend. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Mevr. Ilse Scheffel treedt dit jaar af. Zij wordt opgevolgd door Mevr. Christine Steneker. Mevr. Jetty 

Bos blijft nog een jaar in de kascommissie. 

-De begroting wordt toegelicht door Aly van Dronkelaar, want haar opvolger Harmen Franken is op 

vakantie. De vergadering stemt ermee in om het saldo omlaag te brengen. De voorzitter zegt toe dat 

het verstandig besteed zal gaan worden. 

5. Bestuurssamenstelling.  

Harmen Franken heeft het penningmeesterschap op zich genomen. En Christine Steneker wordt 

opgevolgd door Jaap de Greef. Jaap stelt zich voor.  

Er wordt met warme woorden en cadeaus afscheid genomen van Aly van Dronkelaar en Christine 

Steneker. 

Henk vermeldt ook nog de onderscheiding die al eerder is uitgereikt aan Eugenie Hennes. En het 

paasstuk gaat naar Johan van de Plasse voor zijn vele werk als webmaster. 

 

6. Lopende zaken. 

- Landelijk Groei en Bloei viert dit jaar 150 jarig bestaan. 



- Onze afdeling bestond 55 jaar. Maar het feest kon vorig jaar vanwege corona niet doorgaan. 

Daarom wordt er dit jaar in augustus een tweedaags reisje aangeboden. Roel Vorsthof geeft namens 

de commissie een toelichting. Opgave voor 1 mei.  

 

7 Vastleggen Notarieel naam Groei en Bloei Noord Veluwe. 

De leden gaan akkoord met het veranderen van de naam in de statuten. In de statuten staat nu nog: 

afdeling Epe-Heerde. 

Een lid doet de suggestie om bij meerdere notarissen prijsopgave te vragen voor de kosten van deze 

wijziging. 

 

8.Rondvraag. 

Geen vragen. Een lid geeft aan de inspiatieavonden heel inspirerend te vinden. 

 

9.Om half 8 sluit Henk de vergadering en wenst iedereen een fijne avond met een mooie lezing. 


