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Algemeen verslag over 2017
Het ledenverloop van de afdeling in 2017 is als volgt:
Aantal leden op 1 januari
op 31 december
(afname van 8 %)
Nieuwe leden in 2017

410
382
28

Het Bestuur kwam 6 keer bijeen voor reguliere en 1 keer voor één extra vergadering samen met de
commissieleden.
Het bestuur is vertegenwoordigd geweest op de twee Rayonvergaderingen van Zuidwest Nederland.
Het bestuur is ook vertegenwoordigd geweest op twee Landelijke Ledenvergaderingen.
Tevens is het bestuur naar de geslaagde Rayondag geweest welke dit jaar georganiseerd werd door de
afdeling Goeree-Overflakkee.
Op 21 maart 2017 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Tijdens de vergadering werd via een beeldende Power Point presentatie een en ander toegelicht; dit
werd door de leden erg op prijs gesteld.
Tot slot
Het Dagelijks Bestuur is zich heel bewust dat de mensen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt,
hier veel hoofdbrekens en tijd voor over hebben gehad. Ga er maar aanstaan, die vele uren die onze
mensen hieraan besteed hebben zijn niet te tellen en van onschatbare waarde voor de vereniging.
Wij danken daarom de bestuurs- en commissieleden dan ook heel hartelijk voor hun ook nu weer
betoonde ijver en inzet voor de vereniging!
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Verslag van de Algemene ledenvergadering over het jaar 2017
Gehouden op woensdag 21 maart 2018
In het Leeuwenkwartier, Terneuzen
Aanwezig: 35 leden inclusief 3 partners.
1 Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij refereert ook aan het overlijden
van Truus Klok op 2 oktober 2017.
2 Mededelingen van het bestuur.
Bij het verlaten van de zaal (na de vergadering) zal weer zoals de laatste jaren de gewoonte geworden
is, aan alle leden een plantje meegegeven worden als plant van het jaar van de afdeling.
Mede door het plotselinge overlijden van Truus Klok, zijn er diverse gaten gevallen in het bestuur en
de commissies. Hier wordt later op terug gekomen.
In de pauze wordt een hapje en een drankje aangeboden namens het bestuur.
3 Verslag van de jaarvergadering d.d. 22 maart 2017.
Het jaarverslag over het boekjaar 2016 is via de Nieuwsbrief rondgestuurd en ok een aantal als hard
uitgereikt bij binnenkomst van de zaal en werd ongewijzigd goedgekeurd door de vergadering. Er
waren verder ook geen vragen hierover.
4 Jaarverslag over 2017 van de Commissies.
Een samenvatting van het verslag van de verschillende Commissies werd gegeven door de
desbetreffende voorzitter van de Commissie:
4.1 Jaarverslag 2017 - Promotie commissie
De Promotie Commissie was ook in 2017 weer actief om nieuwe leden te werven, of… wat ook heel
belangrijk is: er voor zorgen dat een ieder weet dat Groei & Bloei bestaat.
Wat heeft de Promotie Commissie het afgelopen jaar allemaal gedaan?
Natuurlijk waren we aanwezig op de voorjaarsstekjesmarkt en de najaarsstekjesmarkt.
Op 24 mei hebben we kinderen verder op weg geholpen met de moestuintjes van de Albert Heijn
zowel in Hulst alsook in Oostburg,
En dan is juni de maand van de Nationale Tuinweek, een jaarlijks landelijk terugkerend evenement.
Dit keer met het thema “Kruiden”.
Bij Life & Garden Hulst mochten we 10 juni binnen op de kruidenafdeling staan, wat heel goed bij
ons thema paste. We hadden een heksenketel gevuld met cadeautjes voor de kinderen om te grabbelen.
En omdat we onze trouwe leden ook niet willen vergeten, ook voor hen hadden we ook een
kleinigheidje.
Op 17 juni zijn we naar Life & Garden in Oostburg gegaan. Ook daar stonden we met een wedstrijd
kruiden raden.
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Op 18 juni,” een heerlijke warme zomerse dag” hadden we de afsluiting van de Nationale Tuinweek
in de Biezentuin van Astrid in Eede, met het complete bestuur een gezellige dag georganiseerd met
kruiden drankjes en proeverijtjes. Astrid gaf rondleidingen door haar prachtige moes en kruiden tuin.
Zo was de nationale tuinweek weer goed voor 24 nieuwe leden!
Op 22 november waren we aanwezig bij de Kerstshow van Life & Garden in Oostburg,
En als afsluiting van het jaar natuurlijk onze eigen vertrouwde kerstbrocante op 8 december welke
weer goed was voor heel veel bezoekers.
En tja zo is er al weer een jaar voorbij en zit ik hier net als vorig jaar.
Toen had de voorzitter de vraag of ik nog een jaar in het bestuur wilde blijven zodat we een nieuwe
vervanger konden vinden.
Wat helaas niet gelukt is.
Toch heb ik besloten mijn bestuursfunctie dit jaar op te geven en hoop van harte dat er een
enthousiaste dame of heer de Promotie commissie voort wil zetten.
Namens de PR commissie, Sylvia ter Steege
4.2 Jaarverslag 2017 - Bloemschik commissie
Cursus Bloemschikken
Deze lessen werden gegeven door Ebrina Dieleman.
Tijdens de les bloemschikken van 14 februari kwam CDA raadslid Jos van Ginneken met drie CDA
dames op bezoek. Jos was geïnteresseerd in het volgen van onze les. Tijdens deze bijzondere les
hebben we hem gelijk bijgepraat over onze afdeling Groei & Bloei Zeeuws-Vlaanderen. Het was een
gezellige maar ook een bijzondere ochtend, waarbij bleek dat zelfs een CDA raadslid niet te beroerd is
om de handen uit de mouwen te steken!
6 april – Workshop Paas bloemschikken
Rianne van de Kieboom gaf een inspirerende workshop Paas bloemschikken waarbij een ieder met een
zelf gemaakte stuk naar huis ging.
19 april – Workshop Paverpol
Een verrassende nieuwe workshop was het maken van een eigen tuinbeeldje in de vorm van een
meisjesbeeld. Deze workshop werd gegeven door Annemie van den Abeele. Het beeldje werd gemaakt
met behulp van Paverpol een textiel verharder.
Deze workshop was zo succesvol dat we besloten hebben om deze workshop te herhalen in 2018.
24 oktober - Workshop Bloemschikken
“Hoe brengen we de herfst tot uiting in een bloemwerk”.
Na een korte inleiding gaf workshopleider Tanja Platschorre een voorzet door de negentien deelnemers
een tiental cornus takken te laten “masseren”, ieder kon zo zelf aan de slag. Wat bij velen begon als
een ei, werd toch vrij snel een heuse krans, die naar eigen inzicht kon worden voorzien van de nodige
dennenappels, visalis, appeltjes, komkommervruchten, vilt etc. waarna het oorspronkelijk takkenwerk
een heus bloemwerk werd. Met dank aan Tanja kon het resultaat van deze avond, negentien
schitterende herfstkransen, met trots mee naar huis. Een zeer geslaagde avond met een verrassend
frisse, vernieuwde aanpak. We hopen Tanja in de toekomst nog vaker te zien op één van onze bloemschikworkshops.
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15 november - Winter- en Kerstdemonstratie
Op 15 november was de Halle in Axel weer goed gevuld met bloemschikkers. Martin Lucassen en
Carry Krebbers mochten voor Groei en Bloei leden en andere belangstellenden een demonstratie
verzorgen met als uitgangspunt winter en kerst bloemschikken.
Dat ze zich in hun atelier Sfeeeer in Goes onderscheiden van de doorsnee bloemist kwam zeker tot
uitdrukking in de door hen op deze avond gemaakte bloemwerken. Vanuit een hart voor bloemen, dat
Carry haar hele leven bezighoudt, bracht ze gemakkelijke, maar ook ingewikkelde technieken voor het
voetlicht. Haar enthousiasme haalt ze dan weer het meest uit dagelijks voorkomende dingen, zoals t.v.
programma’s en vakbladen, maar ze maakt ook wel uitstapjes naar Amsterdam om daar
bloemenwinkels te bezoeken en te kijken hoe de collega’s haar kunnen inspireren.
In het bijzonder het gebruik van kaarsvet kwam deze avond in haar werk naar voor. Op de vraag van
Martin naar vrijwilligers die een rozetje van aspedistrablad konden draaien kwamen pas in de pauze
reacties. Veelvuldig werden tonkinstokjes gebruikt, niet alleen om materiaal vast te zetten, maar zelfs
een zelfgemaakte vaas van deze stokjes kwam bod. Niet alleen een leerzame en inspirerende, maar
vooral ook “sfeeeer”-volle avond werd afgesloten met de traditionele loterij, waarbij de gelukkigen
met een prachtig bloemstuk of boeket naar huis gingen.
14 december – Workshop Kerst bloemschikken
De laatste workshop bloemschikken van het jaar werd gegeven door Rianne van de Kieboom.
Namens de Bloemschikcommissie, Jan Hendrix
4.3 Jaarverslag 2017 – Activiteitencommissie
Op 7 januari 2017 zijn we gestart met de nieuwjaarsborrel. De weerspellingen waren niet al te best en
als je een lezing over IJsland organiseert, krijg je ijs…maar hij was er! Dirk van Gelderen vertelde ons
aan de hand van vele mooie foto’s over zijn reis naar IJsland.
De Winterwandeling in het Zwin werd gehouden op 28 januari 2017. Het was een prachtige zonnige
ochtend en met een groep van 20 personen liepen we met Hanneke, de gids van Het Zeeuwse
Landschap die ons heel veel wist te vertellen over de historie en de achtergrond van Het Zwin, de
werkzaamheden die er op dat moment plaats vonden en uiteraard over de unieke flora en fauna, door
dit bijzondere gebied. Met name wist ze ook de benamingen van de door ons gevonden schelpen,
waarvan diverse meer dan 10.000 jaar oud waren. Helaas werden geen haaientanden gevonden, maar
dat had te maken met de (zand)werkzaamheden welke er plaats vonden.
Na afloop van de wandeling konden we ons opwarmen met een kop erg lekkere, heel erg gevulde
erwtensoep van Ine Hermans. Een extra verrassing daarna was dat Marlène van “Sliertemie” in
Absdale ons trakteerde op een proeverijtje van kruidige wijnen.
Op de koude zaterdagochtend van 11 februari 2017 waren we te gast bij Landwinkel Oude Stoof te
Hengstdijk voor een workshop ‘snoeien van fruitbomen’ onder leiding van fruitteler Jos van Assche.
Aan de orde kwamen appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen, zowel laagstam als hoogstam. Er was
volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop stond voor alle deelnemers koffie of thee met
vers gebakken appeltaart van eigen recept klaar.
Op 16 februari 2017 verzorgde Hans Clauzing een lezing. Wie het tijdschrift goed leest, ziet vaak
genoeg zijn naam staan bij de prachtige foto’s. Hij kan ook boeiend vertellen. Hij hield een lezing over
zijn tuinboek uit maart 2015, “Inspirerende Tuinideeën, van stadstuin en kwekerij tot landelijke
tuin”. Verschillende tuinen, van groot tot klein en van stadstuinen tot landelijke tuinen passeerden de
revue. Hij vertelde regelmatig, op een begrijpelijke manier, hoe een foto tot stand is gekomen. Zo nu
en dan stond hij tijdens de lezing weer even in de schoenen van zijn oude beroep als biologieleraar en
gaf hij uitleg over botanische bijzonderheden die hij in tuinen was tegengekomen.
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Na het officiële gedeelte van de ALV op 22 maart 2017, was Etiënne Leeraert onze gastspreker. Hij
heeft ruime ervaring met het kweken van Bonsai en wilde deze met ons delen. Etiënne ging in zijn
lezing in op de verzorging van Bonsai, welke erg kritisch is zoals het water geven en bemesting, maar
ook op de verschillende vormen en het snoeien. Hij snoeide wat af! Na afloop van deze avond was er
voor elk lid een mini kweekkas van ACD met zaden, met dank aan Boerenbond Oostburg.
Op de voorjaarsstekjesmarkt in april 2017 organiseerden we een workshop bloemen maken. We
plakten stukjes hout met een lijmpistool in de vorm van een bloem op houten takken.
Op 20 april 2017 werden we door de auteur van het boek “Groen als Gras”, Robbert Lauret,
meegenomen in zijn zoektocht naar het recept voor de perfecte grasmat. Na jarenlang vakantiewerk bij
een hoveniersbedrijf en via interviews bij graszodentelers en greenkeepers kende hij de geheimen van
een mooi gazon en heeft hij deze met ons gedeeld.
In de maand oktober 2017 hebben we veel geleerd over tomaten. We brachten een bezoek aan de
tomatenkassen in Westdorpe. We werden ontvangen met een kopje koffie of thee door de
bedrijfsleider van het Voorlichtings- en opleidingscentrum glastuinbouw. Hij heeft een duidelijke
uitleg en rondleiding gegeven over het reilen en zeilen van het bedrijf. In het kassengebied van
Glastuinbouw Zeeuws Vlaanderen (ong. 200 hectare) zijn diverse paprika-, aubergine- en
tomatentelers gevestigd. Het gebied kenmerkt zich door duurzaamheid. Daarbij wordt een
warmtewisselaar gebruikt om de kooldioxide en de restwarmte van de fabriek YARA te gebruiken.
Daarnaast heeft Westdorpe de meeste zonuren van Nederland en een gunstig klimaat. Om de
tomatenplanten te laten groeien, gebruikt men steenwol. Ook regenwater wordt benut door er
voedingsstoffen aan toe te voegen. Men wil biologisch telen en zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen
gebruiken. Ook maakt men gebruik van hommels om de planten te bestuiven.
Het bezoek en rondleiding aan de kassen waren zeker de moeite waard en we werden aan het eind
getrakteerd op een potje snoeptomaatjes. Groei & Bloei bedankt de bedrijfsleider voor de interessante
middag en de heerlijke tomaten die we mee naar huis mochten nemen.
We vonden het ook leuk om te zien wat er met de tomaten gebeurd. Op 28 oktober 2017 brachten we
een bezoek met een groep van 20 personen aan de Ketchupfabriek in Graauw. De ketchup wordt
sinds 2013 op authentieke wijze handgemaakt en de ketchupmaker, Patrick, gebruikt waar dat kan
zoveel mogelijk ingrediënten die lokaal, in Westdorpe zoals u net heeft vernomen, of regionaal (heel
Nederland) op duurzame of biologische wijze worden geteeld. De unieke smaak wordt verkregen door
het gebruik van verse ingrediënten (hele, heerlijke smaakvolle trostomaten) in combinatie met een
uitgekiende mix van kruiden en specerijen. De ketchup wordt met zorg, toewijding en veel plezier
gemaakt. We bezoeken hun bedrijf om er van te leren want voedingsmiddelenfabrikant worden is niet
eenvoudig. Met koffie, thee en wat lekkers er bij vertellen Patrick en zijn vrouw graag over het
ontstaan van De Ketchupfabriek, over hoe de ketchup precies wordt gemaakt en waar hij de
ingrediënten vandaan haalt, maar dat wisten wel al. Na de presentatie en de rondleiding nuttigen we
een lekkere lunch.
Op 7 november 2017 zouden we tuinontwerper Tom de Witte van OMNA uit Eede verwelkomen maar
in verband met het uitzetten van planten in de grond aan andere kant de wereld, moest hij afzeggen.
Gelukkig vonden we Maarten van Steenhuyse, werkzaam bij de stedelijke groendienst van Brugge,
bereid om ons alles te vertellen over de groene aspecten van de stad Brugge. Hij gaf een korte
uiteenzetting over het pesticiden vrij beheer op begraafplaatsen. Hier kwamen ook enkele
beplantingsaspecten aan bod. Daarna nam hij ons mee naar enkele projecten die de Stad Brugge, de
laatste jaren heeft uitgevoerd op het vlak van groen, spelen en beplanting. Ten slotte gaf hij een
algemene situering van de Brugse Groendienst waarin zijn werkzaamheden nader toegelicht worden.
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We hopen dat de activiteiten naar wens zijn geweest. Hebt u tips voor onderwerpen, dan horen wij dat
graag!
Namens de Activiteitencommissie, Marjan de Feijter en Marlies de Smet
4.4 Jaarverslag 2017 - Reis Commissie
29 april – Dagreis Brussel: Floralia en Europese parlement
We bezochten Kasteel Groot-Bijgaarden waar een grote bloemrijke lentetentoonstelling werd
gehouden. U konden hier genieten van meer dan 500 soorten voorjaarsbloemen.
In het 14 ha grote park is een presentatie weggezet van bijna alle voorjaarsbloemen die men zich maar
kan bedenken. Onder leiding van vakspecialist uit het bloembollen vak, Maarten Bakker, zijn in het
park meer dan 1 miljoen bloembollen handmatig geplant door de medewerkers van het kasteel Groot–
Bijgaarden, die resulteerde in een grote bloemenpracht tijden ons bezoek.
Na deze tentoonstelling gingen we naar het Europese parlement. Een bezoek aan het Europees
Parlement is een uitgelezen manier om meer te weten te komen over de werkzaamheden van dit
Parlement als spreekbuis van de burgers van de Europese Unie en over de invloed die het heeft binnen
Europa en daarbuiten. We konden hier op een dynamische en interactieve manier een reis maken door
het Huis van de Europese geschiedenis, waarbij we eindigden bij het hypermoderne Parlementarisme.
6-9 juli - Vierdaagse reis naar Engelse droomtuinen, Inclusief de Hampton Court Flower show
Bij aankomst in Engeland gingen we naar West Court Lodge, de prachtige privétuin van Mr. & Mrs.
John Pattrick met verschillende tuinkamers zoals een rozentuin, een Edwardiaanse’ tuin, een Italiaanse
tuin en een ommuurde moestuin. Daarna naar Loseley Park met 5 verschillende tuinen met prachtige
kleurencombinaties. Dit tuinbezoek werd afgesloten met een cream tea.
De tweede dag bezochten we dé Hampton Court Flower Show. Een prachtige en inspirerende
bloemenshow in al zijn facetten! Een prachtige Flower show maar oh oh wat was het er warm! Om die
reden werd er steeds omgeroepen dat men een hoedje moest opzetten en voldoende moest drinken bij
de overal aanwezige tappunten!
De derde dag bezochten we het befaamde Great Dixter. Great Dixter was het huis van de tuinman en
schrijver Christopher Lloyd (1921-2006). Na de lunch gingen we naar Fairlight End, waar de koffie
en thee klaar stond in deze mooie tuin.
De laatste dag bezochten we The Secret Gardens of Salutation te Sandwich.
Na deze fantastische tuinen gingen we als laatste naar Dover Castle.
De warmte speelde ons parten, maar gelukkig stond overal water met citroen of munt om de dorst te
lessen voor ons klaar!
26 augustus – Plantarium
Tijdens het Plantarium vertoonden de voornaamste toeleveringsbedrijven hun noviteiten op het gebied
van nieuw planten en bloemen en ook op het gebeid van (teelt)technieken. Al met al veel
nieuwigheden te zien en te kopen De week voorafgaande was het Plantarium alleen toegankelijk voor
het bedrijfsleven, maar deze zaterdag is Plantarium ook toegankelijk voor Groei & Bloeiers. Met wat
moeite gingen al de aangekochte planten mee de bus in, richting huiswaarts. De dag werd afgesloten
met een gezellig diner.
23 september – Dagreis omgeving Gent.
We begonnen met een kop koffie of thee bij Mub’art. Dit is het museumrestaurant tegenover de
botanische tuin. In de Botanische tuin kregen we daarna een rondleiding. De botanische tuin heeft een
collectie van ongeveer 10.000 plantensoorten. In de botanische tuin bloeide de reuzen lelie wat heel
uitzonderlijk is. Deze botanische tuin was zeer de moeite waard met super gidsen. Eén maal in de
maand op zondag, kan men de tuin gratis bezoeken. Iedereen was bijzonder enthousiast.
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Na de lunch reden we naar de Sint-Baafsabdij, waar we wederom een rondleiding kregen. Deze oase
van rust en groen ligt op nauwelijks enkele minuten van de Sint-Baafskathedraal. In de Sint Baafsabdij
hadden we weer een top gids. Als laatste bezochten we de ”Buksboom” van Raymond en Nadine
Betsens te Lembeke.Een karaktervolle tuin met tuinkamers die elk een eigen sfeer uitstralen. Vaste
toetsen van buxus verbinden de vaste plantenborders tot een prachtig geheel, met een rijke waaier aan
vormen en kleuren en verrassende elementen.
En als allerlaatste wachtte ons nog een diner in de Boshoeve te Kaprijke. De meesten in de bus
zeiden; “Zo dicht bij en toch kennen we het niet. Zeker nog een keer een bezoek brengen”. Daar was
iedereen het wel over eens! Al met al een geslaagde dag en niet te ver reizen.
Namens de Reiscommissie, Jan Hendrix
4.5 Jaarverslag 2017 – Tuincommissie
Tuinkringen.
De twee groepen blijven vrijwel gelijk van samenstelling. Geen bijzondere activiteiten verder te
melden rond de tuinkringen.
Floralia-project.
De volgende scholen hebben deelgenomen aan het project: ‘St Antonius’ in Axel en ‘Op weg’ in
Hoek. In maart zijn de scholen voor het eerst bezocht, er was ook tussentijds bezoek en een
eindbezoek rond half juni voor de uitreiking van de certificaten. Sylvia ter Steege en Truus Klok
coördineerde samen met succes deze activiteit. Uiteraard willen we ook de vrijwilligers bedanken voor
hun waardevolle inzet.
Open Tuinen.
In 2017 hebben de leden en niet-leden zich aangemeld om hun tuinen open te stellen. Ook hebben we
nieuwe tuinen mogen verwelkomen. De tuinengids is ook dit jaar in een aparte bijlage uitgebracht.
Opnieuw is er gekozen voor een indeling op datum, dit schept de meeste duidelijkheid naar de
bezoekers toe. Ook hebben we een kleine flyer gemaakt met daarop alle deelnemende tuinen per
maand.Daarnaast zijn in het speciale boekje van Groei & Bloei de tuinen van het Waasland
opgenomen. Organisatie: Maico Maas
De Nationale Tuinweek van 10 tot 18 juni is ook extra gepromoot geweest met het thema ‘Kruiden’.
In dat weekend was er een bezoek in de tuin ‘De Biezentuin’ in Eede. Dit was een succes met
allerhande (kruiden)hapjes en –drankjes die er te proeven waren. Organisatie: Marjet en Sylvia.
Stekjesochtend
Deze vond in 2017 plaats op 8 april en werd georganiseerd bij de Prins Willem van Oranjeschool in
Terneuzen. Net als voorgaande jaren willen wij hiervoor Sjaak Hamelink bedanken voor het
beschikbaar stellen van deze mooie locatie. We hebben ervoor gekozen om deze te laten samenvallen
met de rommelmarkt in de ‘Goede Herderkerk’ om meer publiek te trekken en ook was er een ‘doeactiviteit’. Zo kon men tegen kostprijs een houten bloem maken in samenwerking met de
Activiteitencommissie.
In het najaar op 7 oktober hebben we op velen verzoek opnieuw een najaarsmarkt laten doorgaan.
Deze was gefocust op het ‘Goede Doel’ van Yolanda & John Dek. Er werd geld ingezameld voor
schooltjes in Zuid-Afrika, Yolanda en haar man coördineren dit project zelf. Het bedrag dat
geschonken is werd gebruikt voor de bouw een keuken in een weeshuis. Ook hebben we vanuit onze
organisatie een cheque van 500 euro aan hun kunnen uit reiken voor dit goed doel.
Alles is prima verlopen. Organisatie: Maico Maas
Albert Heijn moestuintjes
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Op woensdag 24 mei zijn we in twee groepen in Hulst (Janny en Maico) en in Oostburg (Marjan en
Jan) geweest voor de Albert Heijn-moestuintjes. Onder begeleiding konden de kinderen hun plantje
verpotten. We stonden met een tafel aan de ingang met potgrond, potjes, zaden en zelfs plantjes voor
de kinderen waarbij het opkweken van de AH plantjes niet gelukt was. Daarnaast hebben we natuurlijk
ook onze vereniging gepromoot! Er was verder nog de gelegenheid om boontjes te zaaien, met de
bedoeling deze verder thuis op te kweken tot volwaardige plant. Zowel de kinderen als de ouders
waren erg enthousiast over onze hulp en inzet.
De samenwerking met AH verliep prima en in 2018 zal er opnieuw contact gezocht worden met
beiden filialen om dit opnieuw te laten plaatsvinden. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt willen wij
dan ook hartelijk bedanken.
Organisatie: Jan Hendrix
Namens de Tuincommissie, Maico Maas
4.6 Jaarverslag 2017 – Communicatie commissie
Gedurende het jaar zijn – inclusief de Open tuinen versie- drie uitgaven van het Groene boekje
verschenen, begin januari (winter & voorjaar programma), april (Open tuinen en zomer programma)
en in september (najaar en winter programma), zodat alle activiteiten, reizen, workshop, demo’s en
open tuinen gecommuniceerd konden worden naar onze leden.
Naast het Groene Boekje is de Nieuwsbrief voor het negende jaar in gebruik.
Dit is in 2017 in totaal 18 maal uitgekomen.
De Nieuwsbrief (als aanvulling op het Groene Boekje) wordt toegezonden ter herinnering 1 of 2
weken voordat deze activiteit plaats zal vinden.
Alle informatie over onze activiteiten is ook in de Agenda op de website geplaatst zodat een ieder deze
activiteit kan bezoeken.
Het Open Tuinen boekje (één van de drie Groene Boekjes) was op dezelfde manier vormgegeven als
de drie jaar daarvoor. Hierbij was het overzicht van de Open Tuinen in zowel in het Groene Boekje
maar ook op de website in pdf- en Word formaat, zodat men zelf vanuit de website een print kan
maken van de tuin of tuinen welke men wil bezoeken in een bepaald weekend.
Op onze website hebben we ook Facebook, deze wordt gebruikt om de laatste nieuwtjes t.a.v. onze
afdeling te delen. Deze informatievorm wordt door de bezoekers van Facebook ook meer en meer
gebruikt.
Onder de tab van Foto’s op de website kunt u maar liefst 640 foto’s en ook terugblikken vinden over
geheel verschillende onderwerpen welke afgelopen jaar georganiseerd zijn. Dit varieert van de
winterwandeling op 28 januari t/m de grote winter- en kerstdemonstratie op 15 november.
Misschien eens kijken of u er ook op staat als bezoeker van een activiteit of deelnemer van een reis.
De Nieuwsbrief is landelijk omgezet naar een responsieve vorm en dat betekent dat de Nieuwsbrief
niet alleen op uw pc, maar ook uw tablet of smartphone te lezen is.
Ook een verbetering is dat alle informatie van de afdeling / landelijke organisatie via de smartphone
uitgelezen kan worden via de Ledenpas-App. Men heeft dan alle informatie inclusief ledenpas en
kortingsbonnen altijd elektronisch beschikbaar.
Alle informatie over activiteiten van Groei & Bloei Zeeuws-Vlaanderen en Noord België worden
aangeboden aan verschillende nieuwsmedia zoals Terneuzen FM en GO-TV, Uit in Zeeland
(Zeelandnet), Zeeuws-Vlaams Advertentieblad, ScheldeXpress, PZC, De Stem en de VVV.
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Een tip om mee af te sluiten in dat de nieuwste gegevens op onze website het snelst te benaderen zijn
via “Home” en daarna “Laatste updates”.
Namens de Communicatie commissie, Janny van Sabben en Jan Hendrix
4.7 Samenvatting;
Er waren geen verdere vragen over deze toelichtingen over het jaarprogramma door de Commissies.
Het verslag van de Commissies over het jaar 2017 werd daarmee goedgekeurd.

5.

Jaarverslag van de penningmeester over 2017 (Frits Henkelman).
Door de penningmeester werd een overzicht gegeven van de totale financiënstroom.

Inleiding
De vereniging heeft een matig financieel jaar 2017 achter de rug. Uit de stukken wordt duidelijk dat er
dit jaar een verlies van ongeveer € 1700,- is geleden. Dit komt grotendeels door een tegenvaller bij de
bloemschikcommissie. In dit verslag worden behandeld: de realisatie over 2017; de begroting voor
2018 en een overzicht van de bezittingen/schulden van eind 2017 in relatie tot die eind 2016.
De Realisatie
De meest opvallende afwijkingen van de uitgaven van 2017 t.o.v. de begroting zijn: ongeplande kosten
i.v.m. het overlijden Truus Klok; nagekomen kosten voor de bloemschikcommissie zoals aangegeven
in het financieel verslag 2016; het alsnog houden van een najaarsmarkt waarbij de opbrengst is
geschonken aan een goed doel. De inkomsten zijn over het algemeen iets hoger uitgevallen dan
begroot.
Het boekjaar werd daarmee afgesloten met een negatief bedrag van € 1686,72, ongeveer € 500,=
minder dan voor 2016.
De begroting
De begroting van 2018 is opgesteld n.a.v. de begroting en realisatie van 2016 en 2017. De bedragen
van de uitgaven zijn bijgesteld t.o.v. 2017, omdat de bloemschikcursus op een andere wijze wordt
ingevuld dan voorheen.
Bezittingen / Schulden
In deze paragraaf volgt een overzicht van de bezittingen en schulden van de afdeling. Dit overzicht, dat de balans
vervangt, geeft een eenvoudig beeld van de financiële stand van zaken van de afdeling. Momenteel is het bezit in
geld teruggelopen met € 1686,74 van € 25310,29 eind 2016 tot € 23623,55 eind 2017, gelijk aan het verlies in de
realisatie. Dit wordt verklaard door twee rekeningen die in 2017 betaald worden voor de bloemschikcommissie
zoals aangegeven in het verslag van 2016. Er zijn geen schulden. In de bijlagen is een overzicht opgenomen
waarin naast de financiën ook de bezittingen zichtbaar zijn.

De balans is uitgebreid besproken; hier waren geen vragen, aan- of opmerkingen over. Alles was
duidelijk.
6. De Kascontrole Commissie over 2017
De Kascontrole Commissie heeft alle financiële informatie met de penningmeester
doorgenomen en heeft op basis hiervan zich akkoord verklaard met de financiën over het
boekjaar 2017 (zie bijlage 1).
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Het Bestuur adviseert de leden decharge aan de penningmeester en het bestuur te verlenen over
de boeken van 2016: De vergadering ging hiermee volledig akkoord.
De leden van de Kascontrole Commissie met name Corine Hamelink en Arçen Goossens
en werden bedankt met een applaus.
Voor de Kascontrole commissie van volgend jaar treedt Arçen Goossens
af en neemt Suzan Bolleman deze functie over.

7. Budget 2018 (Frits Henkelman).
Het overzicht van de Begroting 2018 is toegevoegd als bijlage 2. Als vergelijking is de
begroting van 2017 er naast gezet.
Uitgaven en inkomsten zijn met elkaar in balans
De begroting van 2018 is opgesteld n.a.v. de begroting en realisatie van het boekingsjaar 2017.
De bedragen van de inkomsten zijn bijgesteld omdat het ledental minder wordt, het aantal
adverteerders in het Groene boekje afneemt en er minder bezoekers zijn bij de lezingen zijn.
Netto balans over 2018: € 0,- (uitgaven en inkomsten zijn gelijk aan elkaar)
Een ieder kon zich vinden in de budgettering voor 2018 en deze werd door de vergadering
goedgekeurd.
8. Bestuur en Commissies.
Gedurende het jaar 2017 is heel veel gedaan voor het goed draaiend houden van de vereniging.
Mede ook door de leden welke in de verschillende Commissies zitting hebben en mee werken
om zaken te organiseren en soepel te laten verlopen.
Met de namen van de betrokken in beeld, werd dank aan hun gegeven en dit werd met een
daverend applaus vanuit de zaal ondersteund!
9. Verzoek om extra hulp bij allerlei activiteiten
Ondanks de toevoegingen aan het bestuur en commissies blijft er een verzoek om extra hulp.
Wil je ons in het bestuur of in een van de commissies helpen, contact hierover dan de voorzitter
hiervoor via jhendrix@zeelandnet.nl of 06-4243 5090.
Het Bestuur gaat actief op zoek naar nieuwe bestuursleden en commissieleden door leden te
haan te gaan contacten hiervoor.

10. Huldiging jubilarissen.
Er waren twee jubilarissen aanwezig deze avond. Van Harte Gefeliciteerd met jullie 20-jarig
jubileum: Jullie zijn de steunpilaren van onze vereniging!
De jubilarissen te weten mevrouw Koers uit Zuiddorpe en mevrouw Prince uit Hengstdijk
werden door de voorzitter gefeliciteerd met een grote bos bloemen.
11. Diverse algemene vragen tijdens het verloop van de vergadering
Vraag: Het overzicht van de commissieleden binnen de commissies is niet helemaal up-to-date.
Antwoord: Dit wordt aangepast.
Vraag: Kan het overzicht van de bestuursleden (incl. telefoonnummer en e-mail adres ook in het
Groene Boekje toegevoegd worden?
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Antwoord: Goede suggestie; Dit overzicht wordt geplaatst als er ruimte is in het Groene Boekje.
Vraag: Uit het jaaroverzicht blijkt dat er vaker activiteiten uitgevoerd worden weke meer uitgaven
verlangen dan begroot is. Kan dat binnen de begroting blijven?
Antwoord: Voor elke Commissie is niet per activiteit maar ook voor het gehele jaar een begroting.
Daardoor kan de ene activiteit meer kosten als de andere activiteit minder kost. De totale uitgaven
per jaar zullen daardoor binnen de jaarbegroting blijven.
Vraag: Recent geconfronteerd met phishing bij terugkomst van een Open tuin bezoek. Hier toch
voor waarschuwen!
Antwoord: De e-mails die cybercriminelen sturen om naar jouw gegevens te vissen (vandaar de
term “phishing”) zien er steeds echter uit. Een paar jaar geleden herkende je een phishing-mail nog
aan de taalfouten en het knullige uiterlijk. Tegenwoordig zien ze er heel gelikt uit: heel verzorgd,
compleet met logo’s en afzendgegevens. Zelfs de Belastingdienst wordt misbruikt als afzender.
Ook telefonisch gebeurt dit meer en meer.
Vraag: De commissie rapportage dagreis naar Brussel was niet helemaal correct: Europese
parlements gebouw was gesloten voor bezoekers vanwege een Europese bijeenkomst. Toen is ter
plaatste een alternatief gezocht.
Antwoord: Hiervan wordt notitie genomen.

12. Rondvraag.
Door de voorzitter werd nog even extra aandacht gevraagd voor de Rabobank Clubkas
Campagne.
Er werd verder werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
13. Sluiting.
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en hun deelname. Hij sluit de vergadering.
Na de pauze konden we genieten van een boeiende lezing over de Magnolia, “Dé diva onder
de lentebloeiers” door Koen Camelbeke.
Na afloop van de lezing werd de Plant van het jaar uitgereikt: een prachtige Magnollia
Stellata!
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Bijlage 1 – Overzicht Kascontrole Commissie over 2017
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Bijlage 2 – Begroting / budgettering 2018

2017

2018

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

€

€

€

€

KMTP afdracht

250

2700

275

2520

Administratie

1250

Activiteiten Cie.

1500

600

1290

550

Bloemschik Cie.

1675

2000

4550

4600

Reis Cie.

6150

6800

4800

5595

Tuin Cie.

375

200

450

450

Promotie Cie.

430

390

530

390

Communicatie Cie.

1500

500

1500

500

Overige

200

140

510

425

13.330

13.330

15.030

15.030

Totaal
Netto

1125

0
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