
                                                   

 

 

 

 

Verslag jaarvergadering Groei & Bloei afdeling Noord-Veluwe op 2 maart 2017 te Heerde 

Aanwezig: 

- Joop Tigchelaar  Penningmeester 

- Renée Molendijk Secretaris             

- Eugenie Hennes Bestuurslid 

- Riekie Bijsterbosch      Bestuurslid 

21 leden 

 

1. Opening 

In verband met het ontbreken van een voorzitter leidt Eugenie Hennes de vergadering. Ze merkt op dat 
er een aardige opkomst is. 
 

2. Notulen jaarvergadering 11 februari 2016 

Er wordt geïnformeerd naar de stand van zaken van het project Oeroeboeroe. Hoe ver is het met 

Oeroeboeroe (Een leskist die je bij een school kunt brengen). Omdat dit relatief erg duur is en mensen 
uit het onderwijs het niet de moeite waard lijken te vinden, of geen tijd hebben om dit in het volle 
lesprogramma in te passen, is besloten dit project te stoppen. Hiervoor in de plaats is het vierkante 
meter-tuintje in Heerde gekomen, dat wel een succes lijkt te zijn. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 

4. Jaarverantwoording 2016 

a. Jaarverslag van de secretaris:  
 - Correctie: in de omschrijving van de lezing van 3/11 is een fout geslopen. 
 - Tonnie v.d. Kooij merkt op de boomstekken van Chris van der Wurff al uitlopen.  
 - We kijken terug op een overwegend geslaagd jaar. Het experiment “bloemschikcafé” is niet gelukt,       

 maar af en toe moet je toch eens iets nieuws uitproberen. 
- Voor de tweede keer werden open tuinavonden georganiseerd: er waren veel belangstellenden, 
 daarom gaan we er zeker mee door.  
- De bedankdag voor de vrijwilligers bij Mien Ruys in Dedemsvaart was weer geslaagd. 
- Johan van de Plasse wordt met applaus bedankt voor al zijn werkzaamheden als webmaster. 

b. Goedkeuring jaarverslag 
- Het jaarverslag wordt goedgekeurd 

c. Financieel verslag 2016 
 - Joop Tigchelaar geeft een toelichting bij het verslag, met name bij de kosten die hoger zijn uitgevallen 
 dan begroot. Voorheen vergaderden we bij De Spikke, waar we geen zaalhuur hoefden te betalen, zoals 
 nu bij Villa Welgelegen. We hebben een beamer en een laptop aangeschaft t.b.v. de sprekers. Er is een 
 reserve opgenomen voor de vlinderberm in Epe die we sponsoren. De kosten voor de 



 rayonvergaderingen zijn wat hoger, onder meer door het bezoek aan inspiratiedagen van Groei & Boei 
 Landelijk in Zoetermeer. Met een etentje is van twee bestuursleden afscheid genomen.  
- Er zijn geen vragen over het financieel verslag 2016. 
d. Goedkeuring financieel verslag 2016 
De heren Henk Geerling en Jan ter Mors hebben op 21 februari de controle verricht en akkoord 
bevonden. Daarom verzoeken zij de vergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid in 2016. Joop Tigchelaar heeft vakkundig werk verricht. De vergadering gaat akkoord. 
De heren Ter Mors en Geerling worden hartelijk bedankt voor hun inzet. 
e. Kascontrole commissie 
De heer Ter Mors is aftredend en wordt bedankt voor zijn inspanningen. Tijdens de vergadering meldt de 
heer Hendrik van Asselt zich aan als nieuw kascontrole commissielid. 
f. Begroting 2017 
Globaal ziet de begroting er hetzelfde uit als die van 2016. Er wordt rekening gehouden met meer 
lezingen en er is nog onduidelijkheid over de invulling en het aantal deelnemers van de excursies. Op 
advies van de kascontrolecommissie is € 800 begroot voor niet begrote uitgaven. Bij de inkomsten is 
rekening gehouden met een lager aantal leden per 1-1-2017. 

 5. Bestuurssamenstelling 
a. Het bestuur bestaat uit nog slechts vier leden, terwijl we graag zes bestuursleden willen hebben. Er 
ontbreekt nu een voorzitter. Op de valreep heeft Christine Steneker zich als bestuurslid aangemeld; we 
zijn erg blij dat zij zich voor het bestuur wil gaan inzetten. 
b. Joop Tigchelaar is nog voor één jaar herkiesbaar. We zoeken naar een opvolger die op financieel 
gebied wil meedenken met de vereniging.  
c. Eugenie Hennes is ook aftredend en herkiesbaar. 

6. Huldiging 25 jaar lid 
- Dhr. & mev. Bosgoed en mevr. Frijlink zijn niet aanwezig, maar worden gefeliciteerd met hun 25 jarig 
lidmaatschap van de afdeling. 
- Anneke ter Mors heeft aangegeven na tien jaar te stoppen als lid van de bloemschikcommissie Het 
bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar grote inzet gedurende deze jaren en bedankt haar met een 
bloemenbon. 

7. Lopende zaken 
- G&B landelijk. Na een aantal turbulente jaren is alles in een rustiger vaarwater gekomen. Er is een 
nieuwe voorzitter, Frank Naber en het ledental lijkt zich te stabiliseren.  
- Sinds enkele jaren is onze afdeling uitgebreid met leden van de opgeheven afdelingen Nunspeet en 
Wezep/Oldebroek. Om iedereen zich bij onze vereniging thuis te laten voelen stelt het bestuur een 
naamswijziging: Epe-Heerde e.o. zou Noord-Veluwe kunnen worden. Er wordt vanuit de vergadering een 
voorstel gedaan voor Noordoost-Veluwe. Na stemming wordt definitief gekozen voor de naam Noord-
Veluwe. Een en ander kan vrij eenvoudig worden verwezenlijkt; er hoeven geen statuten te worden 
gewijzigd bij een notaris. Noord-Veluwe wordt dan een werknaam.  

8. Rondvraag. 

9. Sluiting 

 


