
 

 

 

Verslag Jaarvergadering 23 januari 2020 
 

1. Opening. 
Christine Steneker opent deze keer de vergadering. 
Er zijn 47 leden aanwezig.  
Er is één afmelding wegens ziekte. 
 
Wij herdenken deze vergadering twee overledenen. Mevrouw Keur en Yolanda Kenter, oud 
bestuurslid. 
Er zijn dit jaar 6 jubilarissen. Vier leden zijn 40 jaar lid en twee leden zijn 25 jaar lid. Zij zullen 
binnenkort allen een kaartje toegestuurd krijgen. 
 

2. Verslag van de vergadering 24 januari 2019 
Hierop zijn geen op- of aanmerkingen. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 
 

4. Jaarverslag 2019 
a. Het Jaarverslag van de secretaris is gepubliceerd op de website.  

Voor de leden is een presentatie gemaakt van de activiteiten van 2019. Deze wordt 
getoond.  

b. De vergadering gaat akkoord met dit verslag. Het zal worden opgestuurd naar het 
kantoor van Groei&Bloei in Zoetermeer. 

c. Het financieel verslag 2019 - Jaarrekening en Balans -  wordt toegelicht door de 
penningmeester Aly van Dronkelaar. Het verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
kosten van de Geldersche Tuin. Met name de porti worden elk jaar hoger. Het bestuur 
wil daarom graag van deze kosten af. De oplossing ligt in het digitaal versturen van de 
Geldersche Tuin ( of een equivalent daarvan). Daarvoor moeten wel alle e-mailadressen 
van leden bekend zijn. Tot op heden is het nog niet gelukt deze van alle leden te krijgen. 
Mede door wijzigingen van adressen, bij voorbeeld door aansluiting op het glasvezelnet 
blijft het lastig om de lijst actueel te houden. Het bestuur streeft er toch naar om per 
2021 de digitale verzending voor elkaar te hebben. Er zijn binnen Groei&Bloei al veel 
afdelingen die het doen.  
De kosten voor de Vlinderberm worden toegelicht. Dit was een vijfjarig project in Epe bij 
de rotonde naar Oene i.s.m. de Imkervereniging en de Gemeente Epe. 

d. Verslag van de kascontrolecommissie. Dhr. J.W. van de Heijden doet verslag namens de 
commissie. Op 14 januari heeft de commissie bij de penningmeester de boeken 
gecontroleerd en alles in orde bevonden. Hij geeft de complimenten aan de 
penningmeester. 

e. De kascommissie stelt de vergadering voor om décharge te verlenen aan de 
penningmeester. Dit is akkoord. 
De heer van der Heijden treedt dit jaar af. Hij wordt opgevolgd door mw. Jetty Bos.  
Mw. Ilse Scheffel blijft nog een jaar in de commissie. 



 

 

 

f. De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Om ter gelegenheid van het 
jubileum een mooi feest te kunnen organiseren is nog eens €1500,00 toegevoegd aan het 
al gereserveerde bedrag. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 
5. Bestuurssamenstelling 

a. Er zijn vacatures voor de functies van Voorzitter en Secretaris.  
b. Gelukkig heeft Henk Beute zich aangemeld voor de functie van voorzitter. Hij is al een 

paar keer bij de vergaderingen geweest om sfeer te proeven. Wederzijds is dit goed 
bevallen. Vanaf nu zal hij de voorzittershamer hanteren. Henk stelt zich voor aan de 
leden. Hij wordt hartelijk welkom geheten. 

Voor de functie van secretaris heeft zich helaas nog niemand gemeld. Een van de leden vraagt om 
een omschrijving van de werkzaamheden. Die wordt gegeven. Verder liggen er op de bestuurstafel 
op de minimarkt na afloop uitgebreide beschrijvingen van ook de andere vacatures die er zijn in de 
diverse commissies. 
Onze webmaster Johan van de Plasse wordt heel hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij heeft 
gedaan voor het overzetten van de oude website naar de nieuwe versie. Een cadeaubon wordt hem 
overhandigd. 
 

6. Lopende zaken 
a. Bij Groei&Bloei landelijk heeft een Ledenraad de positie overgenomen van de Rayons. 

Namens ons oude rayon zijn twee leden vertegenwoordigd in deze Ledenraad. Na 
verloop van tijd zullen er nieuwe leden gevonden moeten worden. Dat zal tegen die tijd 
bekend worden gemaakt. 

b. Viering 55 jarig jubileum 
Namens de Feestcommissie geeft Christine Steneker uitleg over de organisatie ervan. Die 
is in volle gang. Over de locatie doet ze nog wat geheimzinnig. Het is een mooie locatie 
op de grens van Epe en Heerde bij een oude watermolen aan de Badhuisweg / Keetweg. 

En de dresscode is Bloemig.  

Alle informatie zal op de website komen. 
 

7. Rondvraag 
Er wordt gevraagd naar de kwaliteit van de vakantie-aanbiedingen die soms bij het blad zitten. Daar 
heeft niemand ervaring mee. Het zijn advertenties die los mee gaan bij de verzending van het blad. 
 

8. Sluiting 
Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een hapje en een drankje tijdens een gezellige minimarkt. 
Er is ook een kleine DIY activiteit. 
 
 
 

 

 

 


