
 
Verslag Jaarvergadering van de afdeling Epe-Heerde op 5 februari 2014, 
gehouden in de Spikke, Heerde 
 
Aanwezig: 
Margot Coumans Secretaris 
Joop Tigchelaar Penningmeester 
Eugenie Hennes Webmaster, PR en ledenadministratie 
Riekie Bijsterbosch Bloemschikken. 
Afwezig met bericht: 
Leen Stephan  Voorzitter. 
Ireen Bunnik  Reizen en lezingen. 
Er zijn 40 leden aanwezig. 
 
Verslag: 
1  Opening: vergadering wordt om 19.30 uur geopend. 
  Toelichting afwezigheid voorzitter: zijn broer is plotseling overleden, Ireen Bunnik heeft 

verplichtingen elders, waarvoor excuus.  
2  Notulen jaarvergadering 05-02-2013 worden vastgesteld.  
3 Mededelingen en binnen gekomen stukken: 
  Er zijn geen ingekomen stukken. 

Mededelingen: 
De Rayon bloemschik wedstrijd is op 11 april in Ermelo. 
Het NKB wordt gehouden op 30 okt. in Luttelgeest. 
Voor de Zeelandreis en de reis naar Sypesteyn kan ingeschreven worden.  
Kosten voor de 1 daagse reis naar Sypesteyn  bedraagt: € 49.— voor leden en  
€ 54.— voor niet leden. 
Voor de Pure Pinksterfair worden vrijwilligers gevraagd. 

4  Jaarverantwoording 2013  
Jaarverslag 2013 van de secretaris, goed gekeurd 
Financieel verslag 2013, goed gekeurd. 
Verslag van de kascontrole commissie, de commissie is erg tevreden 
Mevr. Diny ten Doeschate aftredend, verkiezing nieuw kascommissie lid. 
Francis van Duren neemt haar taak over. 
Begroting 2014, goedgekeurd 
Ontwikkelingen G&B landelijk, de penningmeester geeft een korte uitleg over de 
ophanden zijnde landelijke Groei & Bloei structuur- en daaruit voortvloeiende 
statutenwijziging. Om de gelden van de afdeling veilig te stellen wordt aan de leden  
toestemming gevraagd een stichting op te richten. Deze toestemming wordt 
verleend. Er zal t.z.t. een extra ledenvergadering worden uit geschreven. 

5 Bestuurssamenstelling: bestuurslid mevr. R. Bijsterbosch, zij heeft juni 2013 besloten te 
blijven deelnemen aan het bestuur. 
Mevr. Eugenie Hennes: februari 2014 aftredend. Herkiesbaar, zij wordt herkozen. 

6  Lopende zaken  
Jaarprogramma 2014, staat in de Geldersch Tuin, leden zijn hiervan op de hoogte. 
Samenstellen Lustrum commissie, de afdeling bestaat in 2015 50 jaar.  
Tineke Boelen meldt zich aan voor deze commissie. 

7  Rondvraag, er zijn geen vragen. 
8 Sluiting. Vergadering sluit om 20.00 uur.  


