Afdeling Rotterdam en omstreken

JAARVERSLAG 2018
1. Bestuur
Het bestuur kwam in 2018 tien keer bijeen voor een bestuursvergadering.
Deze vergaderingen vonden altijd plaats bij een van de leden thuis.
De afdeling Rotterdam en omstreken valt onder Groei & Bloei Rayon Zuid-Holland-Zuid.
Deze rayonvergadering komt 2x per jaar bijeen steeds bij een andere afdeling
Dit jaar was het onze beurt om het secretariaat voor drie jaar over te nemen. De secretaris
heeft dit op zich genomen.
Daarnaast woonden bestuursleden de twee landelijke Algemene Vergaderingen bij.
Er vond een wisseling in het bestuur plaats.
In de loop van het jaar namen we afscheid van Annette Simons (voorzitter) en Carla
Vermeulen (excursies). Twee nieuwe bestuursleden traden aan: Hanneke Willemsen en
Marian Huyts. Hanneke werd na een inwerkperiode voorzitter en Marian heeft zich warm
gelopen om de excursies op zich te nemen. Om elkaar te steunen wordt er nu in koppels
gewerkt.
Een derde nieuw bestuurslid diende zich aan maar moest helaas door persoonlijke
omstandigheden een pas op de plaats maken.
Gezien alle werkzaamheden en het aflopen van termijnen is er komend jaar behoefte aan
een aanvulling met twee leden.
Daarnaast zijn er vijf vrijwilligers voor hand-en-span-diensten als het assisteren bij
activiteiten
Jaarlijks gaan we als blijk van waardering uit eten met elkaar.
2. Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond per 31 december 2018 uit vijf leden:
Hanneke Willemsen, voorzitter
Renske Venstra,
secretaris
Jacques la Croix
penningmeester
Arja Dingenouts,
lezingen
Marian Huyts,
excursies
3. Activiteiten
Afdeling Rotterdam heeft in 2018 dertien activiteiten aangeboden met in totaal 405
deelnemers. Zie bijgevoegd activiteitenoverzicht.
Dit hoge aantal komt onder andere door de jaarlijkse activiteit op de kinderboerderij (120
kinderen) tijdens de Nationale Tuinweek van Groei & Bloei. Kinderen kunnen tijdens het
schaapscheerdersfeest allerlei groen knutselwerkjes komen doen.
Het voornemen om een deel van de activiteiten een Rotterdams accent te geven zet zich
door en blijkt een ‘nieuw’ publiek te trekken. Wandelen op het Eieland van Brienenoord

eiland onder leiding van een Gilde-gids, een lezing over de Schaapherder van Rotterdam en
je eigen vaasje blazen in historisch Delfshaven zijn daar mooie voorbeelden van. Ook op de
Rotterdamse Oogstmarkt, waar we met een stekkenaanbod van leden staan, ontmoeten we
een ander, jong publiek. Daarmee kunnen we goed onze kennis en ervaring met tuinieren
delen.
4. Leden
Op 31 december 2018 had de afdeling 385 leden. Dat is het zelfde aantal als in 2017
In 2018 waren er zes leden (meer dan) 50 jaar lid. We hebben hen in een brief gevraagd of
ze het op prijs stelden dat we langs kwamen. Vijf van de zes hebben we bezocht en dat
leverde leuke en ontroerende momenten op en werd zeer gewaardeerd. We brachten
bloemen en het waarderingsspeldje van de vereniging mee.
5. Wervingsacties
De ledenwerfacties vonden plaats tijdens de landelijke activiteit ‘Tegel eruit, Plant erin’
samen met Intratuin in Hendrik Ido Ambacht en op de Rotterdamse Oogstmarkt op het
Noordplein. Dit leverde dit jaar niet direct nieuwe leden op.
6. Communicatie
Alle activiteiten van de afdeling werden via de nieuwsflits, Facebook en via persberichten
onder de aandacht gebracht. Het e-mailbestand is groeiende. Er werden tien nieuwsflitsen
verzonden.
Webmaster is Anja Brand. Zij had al langer aangegeven door drukke werkzaamheden het
over te willen dragen. Dit jaar lukte het ons een nieuwe webmaster te vinden: Sylvia
Nederstigt.
Voor akkoord.
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