VERSLAG 68e JAARVERGADERING KMTP GROEI & BLOEI, AFDELING WALCHEREN OP 15 MAART 2017
1. Opening en Welkom
Voorafgaand wordt het G&B Promotiefilmpje getoond, deze is t.b.v. onze afdeling door Dolf aangepast en
e
e
e
voorzien van andere muziek. 1 deel bevat visie en doelstelling, 2 deel bevat PR filmpje en 3 deel bevat een
filmpje over de gratis G&B Ledendag op 26 augustus 2016 in Boskoop.
e
Om 19.30 uur wordt de 68 jaarvergadering geopend door de voorzitter, Christien van den Bosch. Ze heet alle
aanwezigen van harte welkom. Er zijn 44 leden aanwezig.
Afgelopen jaar hebben de commissieleden en vrijwilligers mooie activiteiten georganiseerd, welke te zien zijn
in de Powerpoint presentatie en als Sociaal jaarverslag aan het G&B hoofdbureau wordt verstuurd.
Christien licht hier één activiteit uit; de zeer geslaagde lezing “Chinese kruiden in eigen tuin”, de zelf gekweekte
kruidenplanten werden na afloop lezing verloot.
Door vele inspanningen van PR commissie, Dolf en Ineke, is het netto ledenaantal met 11 nieuwe leden
toegenomen. Opzeggingen 48 leden. Eind 2016 hadden we in totaal 398 leden.
Het aantal leden is inmiddels gestegen naar 410 leden.
De bollenaktie was zeker financieel weer zeer succesvol.
e
Met onze inzending over Ledenwerving- en behoud hebben we de 2 prijs van Blikvangersprijs ad € 1.000,00
ontvangen, dit wordt in 2018 besteedt aan ons 70-jarig Jubileum. Het rapport ligt ter inzage voor
geïnteresseerden op de kar achter in de zaal. Voor dit evenement is een commissie opgestart.
De activiteit Reünie Reizen wordt m.i.v. komend jaar samengevoegd met de ALV onder de naam
Ledenontmoetingsavond.
Wat betreft het Groentje hebben we nog steeds een knelpunt en Christien doet een oproep aan de vergadering
of er belangstellenden zijn voor ondersteuning van Herma.
2.a Aanpassen agenda
Punt 9 vervalt. De uitreiking van de speld van verdiensten kan wegens omstandigheden niet doorgaan.
2.b Mededelingen
Dit jaar zijn er vijf 25-jarige jubilarissen en één 40-jarige jubilaris.
Alle 25 jarige jubilarissen hebben een felicitatiekaart ontvangen. De 40-jarige jubilaris de heer Vreeke een mooi
boeket bloemen. Enkele 25-jarige jubilarissen worden vanwege hun verdiensten onder de aandacht gebracht.
Klaske Jasperse is Floraliavrijwilligster, medeorganisator 60-jarig jubileum en jarenlang redactielid het Groentje.
Ellen Brasser was vele jaren Floralia vrijwilligster en heeft de opzet voor de Powerpoint presentatie en
woordzoekers gemaakt.
Bep en Piet Cevaal hebben vele jaren hun tuin opengesteld voor het Open Tuinen weekend.
3. Notulen vorige vergadering d.d. 9 maart 2016
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notuliste.
4. Financieel verslag 2016
De penningmeester Dolf de Nooijer geeft een toelichting van het financieel jaarverslag 2016. De vergadering
kan zowel via de diapresentatie als de fysieke stukken meelezen. Evenals voorgaand jaar blijkt dat we een
financieel gezonde vereniging zijn en daardoor de leden extra korting kunnen aanbieden bij hun deelname aan
onze activiteiten.
5. Kascommissie
De kascommissie: Ria Barten en Leen Tange heeft 2 maart jl. de stukken gecontroleerd en kritische vragen aan
de penningmeester gesteld. Toelichting Ria Barten: De financiën zijn doorgenomen en is gebleken dat er een
klein foutje met een rekening was gemaakt. Dit is door Dolf de Nooijer met dank aan de commissie aangepast.
Hun algemene bevindingen zijn dat dat er veel werk is verzet en het er goed verzorgd uitzag. Het gehele
bestuur krijgt een compliment.
Zij adviseren de ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen. De leden doen dit door middel van
applaus. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werk.
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Ria Barten is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter vraagt de vergadering of er wellicht een lid in de zaal
zich beschikbaar wil stellen. Greet Vos meldt zich hiervoor aan en zal samen met Leen Tange de kascommissie
2017 vormen.
6. Begroting 2017
Afdelingstoelage voor leden t.b.v. deelname activiteiten opschroeven. Begroot € 1.296,00
Na uiteenzetting door Dolf de Nooijer, de penningmeester is de begroting voor de leden duidelijk en zijn er
geen vragen meer.
7. Afscheid aftredende bestuurs-/commissieleden en benoeming nieuwe leden
7.a. Aftredende en herkiesbare leden bestuur
Bestuurslid Lien Osté was eind 2016 al afgetreden. De vacature voor een bestuurslid staat echter nog steeds
open. Uit de vergadering meldt zich helaas geen kandidaat aan.
Lien wordt in het zonnetje gezet voor haar vele werk en inzet bij de besluitvorming en ontvangt een cadeautje.
Ze blijft aan als lid van de reiscommissie. Lien bedankt voor het in haar gestelde vertrouwen.
Volgens rooster van aftreden is dit jaar lid Herma Angel aftredend en stelt zich herkiesbaar. De voorzitter geeft
aan dat er een foutje was ontstaan in het rooster van aftreden, waardoor zij niet vorig jaar, maar dit jaar
aftredend en herkiesbaar is.
7.b.Benoeming nieuwe commissieleden
Suus Koole heeft zich aangemeld als commissielid voor de ledenadministratie. Zij verzorgt aanmelden nieuwe
leden, welkomstbrieven en de papieren Nieuwsbrief.
8. Rondvraag
Ria Barten merkt op dat de getoonde Powerpoint presentatie wellicht gebruikt zou kunnen worden bij de
Floralia. Een gedeelte kan wellicht op de website geplaatst worden het is meer bedoeld voor volwassenen.
Herma vraagt of iedereen de laatste digitale nieuwsbrief heeft ontvangen en of diegene(n) die deze niet heeft
ontvangen dit even wil laten weten.
9. Uitreiking
Dit agendapunt is vervallen. Zie punt 2.a.
10. Sluiting
Tijdens de pauze ontvangen de leden een gratis consumptie.
De voorzitter sluit de vergadering en verwelkomt de heren Maljaars en Van der Kuijl. Na de pauze geven zij een
lezing over ergonomisch gebruik van tuingereedschap.
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