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Algemeen verslag over 2018 

 
Het ledenverloop van de afdeling in 2018 is als volgt:   

 

Aantal leden op 1 januari  382 

op 31 december   360        

(afname van 8 %) 

Nieuwe leden in 2018     22 

  

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 Goes. 

 

Op 20 maart 2019 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 2018  
 Gehouden op woensdag 20 maart 2019 

In het Leeuwenkwartier, Terneuzen 

 
Aanwezig: 32 leden inclusief 4 partners. 

 

 1  Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  

 

 2  Mededelingen van het bestuur. 

In de pauze wordt een hapje en een drankje aangeboden namens het bestuur. 

 

 3  Verslag van de jaarvergadering d.d. 21 maart 2018. 

Het jaarverslag over het boekjaar 2017 is via de Website rondgestuurd en er waren ook een aantal 

exemplaren als hard ter inzage bij binnenkomst van de zaal en werd ongewijzigd goedgekeurd door de 

vergadering. Er waren verder ook geen vragen hierover. 

 

 4  Jaarverslag over 2018 van de Commissies. 

Een samenvatting van het verslag van de verschillende Commissies werd gegeven door de 

desbetreffende voorzitter van de Commissie:  

 

4.1 Jaarverslag 2018 - Promotie commissie  

 

De Promotie Commissie was ook in 2018 weer actief om nieuwe leden te werven, of…  wat ook heel 

belangrijk is: er voor te zorgen dat een ieder weet dat Groei & Bloei Zeeuws-Vlaanderen bestaat. 

 

Wat heeft de Promotie Commissie het afgelopen jaar allemaal gedaan? 

 

Natuurlijk waren we aanwezig op de voorjaarsstekjesmarkt en de najaarsstekjesmarkt.  

 

In 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 “Moestuinieren – Eten uit eigen tuin”. 

bij Life & Garden Hulst mochten we 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 niet willen vergeten, voor hen hadden we ook een kleinigheidje.  

Ook zijn we naar  Life & Garden in Oostburg gegaan. Ook daar stonden we met een wedstrijd kruiden 

raden. 

 

Op 17 juni,” een heerlijke warme zomerse dag”  hadden we ter afsluiting van de Nationale Tuinweek 

in de Biezentuin van Astrid in Eede, een gezellige dag georganiseerd met kruiden drankjes en 

proeverijtjes 
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Astrid gaf rondleidingen door haar prachtige moes en kruiden tuin, waarbij ook te smullen was van de 

planten, de bloemen en de kruiden. 

 

Zo was de nationale tuinweek weer goed voor 21 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 7 december welke 

weer goed was voor heel veel bezoekers. 

 

Helaas hebben we momenteel niemand die de kar trekt van de Promotie Commissie. 

 

Namens de Promotiecommissie, Jan Hendrix 

 

 

4.2 Jaarverslag 2018 - Bloemschik commissie 

Terugblik cursus bloemschikken 

Vanaf 25 januari 2018 was de start van de cursus boeketten maken, gegeven door Tanja Platschorre. 

Deze cursuslessen werden gegeven gedurende 4 avonden. We hadden al eerder met haar kennis 

gemaakt tijdens de kerstdemo die zij in 2016 gaf in De Halle en de workshop in de herfst van 2017. 

Haar enthousiasme was dus wel al bekend, Toch verraste ze ons ook nu weer met de energie en kennis 

die ze op de deelnemers overbracht. Met deze frisse kijk op de verschillende types boeketten viel er 

ook voor de meer ervaren bloemschikker nog heel wat te leren.  

19 april – Workshop Paverpol 

Een verrassende nieuwe workshop was het maken van een eigen tuinbeeldje in de vorm van een vogel. 

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 2019. 

14 november - Bloemschikdemonstratie van Jaap Wisse en zijn team 

Jaap Wisse en zijn team zijn van den overkant afgereisd naar Axel. Jaap Wisse is over de hele wereld 

bekend. Zo verzorgde hij een show in het Kremlin en maakte hij in Ryad de decoraties voor de bruiloft 

van de dochter van de koning van Saoedi Arabië. Ook dichter bij huis was zijn werk te zien zoals bij 

de Food Expo in Goes, bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg en laatst nog bij 

Film By The Sea, waar Sofia Loren aangaf zeer gecharmeerd te zijn van het bloemwerk. En nu 

genieten wij dus in Axel van zijn creativiteit.  

Hij geeft aan dat zijn team voor de pauze leuke dingen gaat maken en na de pauze gaan ze voor het 

meer spectaculaire, maar toch toegankelijke werk. 

Jaap geeft zo wat tips mee voor het maken van stukjes voor de komende kerst:  

 In een lage schaal scheurt de oasis gemakkelijk als je dikke stelen gebruikt, dit kun je 

voorkomen door kippengaas te gebruiken, de oasis zal dan ook niet omkiepen; 

 Deze winter zullen veel goud, zilver, brons en kopertinten te zien zijn, maar ook vooral tinten 

die daar net tegenaan hangen, zoals platinum. Mocht je dus iets nieuws willen aanschaffen, 

doe het in deze tinten, dan ben je up-to-date; 
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 Oasis is alleen een middel om de bloemen op hun plaats te houden, dus altijd water blijven 

geven, de waterhoeveelheid in de oasis alleen is te beperkt. Ook steekbuisjes hebben een 

beperkte capaciteit, die zullen dus ook dagelijks bijgevuld moeten worden; 

 Bloemschikken is een beetje rangschikken, kijk maar in de linnenkast: de washandjes bij de 

washandjes, doe je dat niet, dan wordt het een zooitje. In bloemstukken is het niet anders. 

Meer tips en ook de foto’s van de pareltjes die door het team Wisse gemaakt zijn, zij op onze website 

te zien.  

Woensdagmiddag 12 december – Workshop Kerst bloemschikken voor kinderen 

Die middag organiseerde Groei & Bloei afdeling Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met Speeltuin 

Oranjekwartier een workshop Kerst bloemschikken voor kinderen. Met bijna 40 kinderen en een 15 tal 

volwassenen was het deze middag redelijk druk in het Leeuwenkwartier. Dat gaf al aan hoe zeer deze 

kinderactiviteit in de smaak viel! Aan de tafel kon worden gekozen uit 7 verschillende kerstcreaties, 

welke als basis dienden en allemaal onder deskundige begeleiding van een Groei en Bloei vrijwilliger 

gemaakt konden worden..  

Er was een hapje en een drankje en aan het einde van de dag ging iedere deelnemer minstens met 1 of 

2 ontzettend mooie kerststukken naar huis ! Uiteraard vond elk kind dat hij of zij het aller, allermooiste 

Kerstbloemstukje had gemaakt!  

Ook voor deze commissie hebben we niemand die de kar trekt. 

 

Namens de Bloemschik commissie, Jan Hendrix  

 

 

4.3 Jaarverslag 2018 – Activiteitencommissie 

 

Op zaterdagmiddag 6 januari 2018 vond de Nieuwjaarsreceptie plaats. Na het proosten op het nieuwe 

jaar, hield Wim Paul van der Ploeg vanaf 14.30 uur de lezing met de naam De magie van tuinieren, 

meer genieten van je tuin, meer genieten van je leven. Hij nam ons mee op een inspirerende reis door 

onze tuin en onze innerlijke belevingswereld.  In verhalen en meditatieve passages maakten we kennis 

met de magische kant van het tuinieren. En met praktische aanwijzingen kunnen we onze tuin een 

extra accent geven.  Hij schreef een boek en presenteerde dit in de lezing. Dit was een reis door onze 

tegelijkertijd een reis door je leven in wat wij als mens allemaal (kunnen) meemaken. 

 

Tijdens de ochtendwinterwandeling in de bossen van Clinge en Sint Jansteen op 27 januari 2018 zijn 

we veel bijzondere begroeiing tegengekomen. Het Zeeuwse Landschap nam in 2009 het beheer van het 

waterwingebied tussen Clinge en Heikant over van Evides.  De waterwinningsfunctie bleef behouden 

en er zijn diverse natuur- en recreatieve waarden ontwikkeld. Met 20 personen wandelden we met een 

gids van Het Zeeuwse Landschap. Na afloop van de wandeling konden we ons opwarmen met een kop 

erwtensoep en koffie/thee bij GrandCafé De Kroon te Sint Jansteen. 

Op 15 februari 2018 was Martje van de Bosch onze gaste. Sinds 2006 is zij fulltime met tuinen bezig. 

Zij schrijft er over, ontwerpt voor anderen en zij werkt in de Tuinen in Demen, die zij met haar man 

heeft ontworpen en aangelegd. Ze gaf een lezing over de beleving van kleur in de tuin. Dit helpt om je 

eigen beleving van kleur en je eigen kleurvoorkeur te begrijpen. Het was een heel praktisch verhaal, 

met veel aandacht voor diverse soorten beplanting. 
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Op woensdag 21 maart 2018 hield Koen Camelbeke, directeur van het Arboretum Wespelaer een 

lezing over Magnoliaś, de diva onder de lentebloeiers. Hij vertelde enthousiast over de verzameling 

Magnoliaś. Na afloop van de lezing ontvingen traditioneel weer ‘De plant van het jaar’, een Magnolia 

stellata. 

 

Op 3 mei 2018 vond de lezing over de tuinreis van Garden Tours naar Oost- en Noord-Nederland 

plaats.  

 

Op 30 oktober 2018 bracht een groep van ongeveer 15 personen een bezoek aan Mouterij The Swaen 

te Kloosterzande.  The Swaen mout vooral gerst en tarwe, die via de haven van Walsoorden 

binnenkomen. Mouten is heel simpel gezegd, het ontkiemen en drogen van graansoorten, belangrijke 

grondstoffen voor bier. Het eindproduct, tarwe- of gerstemout, gaat naar brouwers over de hele wereld. 

The Swaen doet dat blijkbaar zo goed, dat het vorig jaar is uitgeroepen tot de derde beste mouterij ter 

wereld. 

We waren van harte welkom voor een rondleiding door Jos Haeck, directeur en meestermouter van 

The Swaen. Hij vertelde ons van alles over de geschiedenis van de mouterij, de soorten en hoe van 

warm naar koud gegaan wordt. Vele stappen en technische termen later, staan we bij het eindproduct: 

mout. 

Op donderdag 15 november 2018 kwam tuinarchitect en plantenliefhebber Tom de Witte een lezing, 

genaamd Vormgeving van een natuurlijk geïnspireerde tuin’ geven. Hij sprak over diverse projecten 

die hij samen met zijn collega Corinne Lecluyse de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Een daarvan is 

een daktuin in Tokyo. Ook vertelde hij over tuinen waar hij samen met zijn leermeester en inspirator 

Piet Oudolf aan heeft gewerkt. Daarnaast gaf hij een kijkje in de keuken bij het ontwerpen van een 

beplanting. Naast deze onderwerpen sprak hij ook over zijn botanische rondreis o.l.v. kweker Brian 

Kabbes door Kirgizië in Centraal Azië, in juni 2017. In Kirgizië komen op een oppervlakte zo groot 

als de helft van Frankrijk meer planten voor dan in geheel Europa! 

 

De activiteitencommissie hoopt dat u genoten heeft van de georganiseerde activiteiten in 2018. 

 

Namens de Activiteitencommissie, Marjan de Feijter en Marlies de Smet 
 

4.4 Jaarverslag 2018 -  Reis Commissie  

 

4 dagen Tuinen van Oost- en Noord-Nederland in samenwerking met GardenTours 

 

Maandag 16 t/m donderdag 19 juli 2018  

 

1
ste

  dag, maandag 16 juli   
Vertrek vanuit Zeeuws-Vlaanderen. 

De eerste tuin was de Vlinderhof in Vleuten met een  rondleiding.  

Na het bezoek aan de Vlinderhof gingen we verder naar Wolfheze. Hier stond een bezoek met lunch 

gepland aan De Boschhoeve.  

 

2
de

  dag, dinsdag 17 juli 
  

Na het ontbijt vertrokken we naar de eerste tuin: Deze was in Meeden. U bent van harte welkom bij 

Tuingoed Foltz, alwaar ook de koffie klaar stond. Daarna vertrek naar Oostwold, waar een bezoek aan 

Tuinfleur op het programma stond. Tenslotte al laatste tuin naar Vriescheloo voor een bezoek aan de 

tuin van Kwekerij Jacobs.  
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3
de

  dag, woensdag 18 juli  
Bezoek aan de tuin Lianne’s Siergrassen. Zij gaf een rondleiding door de tuin. Daarna naar Eenrum, 

waar eerst bij Abraham’s Mosterdmakerij de lunch werd gebruikt.  

Daarna naar Kwekerij de Kleine Plantage.  

Als laatste tuin staat er een bezoek gepland aan Jakobstuin.  

Ook bij deze tuin werd  een rondleiding. gegeven  

 

4
de

  dag, donderdag 19 juli  
Allereerst meldden we ons bij DeWit Gardentools, waar een rondleiding wachte.  

Daarna vertrek naar Dedemsvaart voor een bezoek aan De tuinen van Mien Ruys. De lunch is hier 

voor u gereserveerd gevolgd door een korte rondleiding.  

Tenslotte naar de tuin van mevr. Broekhuis Plantzoentje in Albergen inclusief een rondleiding  

 

Bijzopnder tijdens deze reis was dat we  de privétuin van Piet en Anja Oudolf konden bezoeken, dit 

was laatste kans: najaar 2018 gaat deze tuin in Hummelo helemaal dicht.  

Hierna is het helaas weer tijd om terug te keren naar de uitstapplaats. 

Ook bij deze commissie hebben we niemand om de kar te trekken! 

 

Namens de Reiscommissie, Jan Hendrix 

 

 

4.5 Jaarverslag 2018 – Tuincommissie  

 

Leden: Maico Maas (voorzitter), Gerda Knol lid. 

 

Helaas zijn we maar met twee personen in de tuincommissie, we zijn dus dringend opzoek naar extra 

mensen. Regelmatig springen ook extra mensen uit het bestuur bij en ook al de andere helpende 

handen mogen we niet vergeten. 

 

Tuinkringen. 

Deze activiteit loopt nog steeds, de tuineigenaren organiseren alles zelf. 

 

Floralia-project. 

Dit is een project welke op de basis scholen draait met het doel om kinderen al vroeg begrip bij te 

brengen voor alles wat groeit en bloeit. In totaal hebben er vier scholen deelgenomen aan deze 

activiteit, een school in Axel, Hulst, Groede en Hoek. 

In totaal hebben er 126 kinderen deelgenomen aan dit project. De scholen worden 2 maal bezocht door 

vrijwilligers, ze geven de kinderen uitleg over hun plant en helpen ze met het inpotten. Tussendoor 

noteren de kinderen de groei van hun plant in hun Pelargoniumboekje. Ook ontvangen ze aan het eind 

van het project een certificaat van deelname. 

Organisatie: Janny van Sabben. 

 

Open Tuinen. 

In 2018 hebben de leden en niet-leden zich aangemeld om hun tuinen open te stellen. Ook 

hebben we opnieuw nieuwe tuinen mogen verwelkomen. Alle tuinen worden vermeld in het speciale 

Groene Boekje, hierin staan de tuinen vermeld voor een volledig jaar. 

Ook de tuinen uit het Waasland worden in het boekje opgenomen, de zgn. ‘Wase Open Tuinen’. 

Organisatie: Maico Maas 

 

Nationale Tuinweek  
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Deze vond plaats van 9 tot 17 juni, tijdens het weekend van 16 en 17 juni stelde ook een aantal 

tuineigenaren hun tuin open. Een speciale activiteit georganiseerd vanuit Groei en Bloei vond er plaats 

in de ‘Biezentuin’ te Eede. Zo konden de bezoekers diverse hapjes proeven met bijzondere kruiden. 

 

 

Stekjesochtenden. 

Dit jaar hebben we 2 maal een stekjesochtend 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. Dit jaar waren de stekjesmarkten op 14 april en 6 oktober. 

Als reclame werden en diverse flyers verspreid en werd er een betaalde advertentie geplaats in de 

krant. Beiden ochtenden werden druk bezocht. Ook hier willen we alle helpende handen bedanken, in 

het bijzonder Gerda Knol  

Organisatie: Gerda Knol en Maico Maas 

 

Namens de Tuincommissie, Maico Maas 

 

4.6 Jaarverslag 2018 – Communicatie commissie 
  

Gedurende het jaar zijn – inclusief de Open tuinen versie- drie uitgaven van het Groene boekje 

verschenen, met name begin januari (winter & voorjaar programma), april (Open tuinen en zomer 

programma) en in september (najaar en winter programma), zodat alle activiteiten, reizen, workshops, 

demo’s en open tuinen gecommuniceerd konden worden naar onze leden. 

 

Naast het Groene Boekje is de Nieuwsbrief voor het tiende  jaar in gebruik. Deze is in 2018 in totaal 

20 maal uitgekomen. De gratis 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 vier  jaar daarvoor. Hierbij is het overzicht van de Open Tuinen in zowel in het Groene Boekje 

beschikbaar maar ook op de website in pdf- en Wordformaat, 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 vindt u meer dan 400 foto’s en ook terugblikken vinden over 

geheel verschillende onderwerpen welke afgelopen jaar georganiseerd zijn.  

Dit varieert van de winterwandeling op 27 januari t/m de kinderworkshop kerstbloem-schikken op 12 

december. 

 

De Nieuwsbrief is in een responsieve vorm en dat betekent dat de Nieuwsbrief niet alleen op uw pc, 

maar ook uw tablet of smartphone te lezen is.  

 

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. 

 

Namens de Communicatie commissie, Janny van Sabben en Jan Hendrix 
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4.7 Samenvatting; 

Er waren geen verdere vragen over deze toelichtingen over het jaarprogramma door de Commissies, 

behalve het feit dat de tuin van Piet Odolf toch bezocht is (dit is toegevoegd aan het verslag). Het 

verslag van de Commissies over het jaar 2018 werd daarmee goedgekeurd.  

 

 

5.   Jaarverslag van de penningmeester over 2018 (Frits Henkelman) 

Door de penningmeester werd een overzicht gegeven van de totale financiënstroom.  

 

Financiële hoogtepunten uit 2018: 
Matig financieel jaar 2018; verlies van ongeveer € 1500,- (vergelijkbaar met 2017; € 1700,-)   

Voornamelijk veroorzaakt door  

• het uitbesteden van de reizen via de ReisCie  

• En teruglopende inkomens van de Bloemschik Cie         

• Na-ijlende advertentie inkomens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Inkomsten en uitgaven (bijlage 2) 

De begroting van 2018 was opgesteld n.a.v. de begroting en realisatie van 2017.  

De inkomsten en uitgave lopen parallel met de begroting van 2018.  

 
Bezittingen / Schulden (bijlage 3) 

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 € 1501 (€ 22.113  ten opzichte van  € 23.624)  .  

 

De balans is uitgebreid besproken; hier waren geen vragen, aan- of opmerkingen over. Alles was 

duidelijk. 

 

6. De Kascontrole Commissie over 2018 (Frits Henkelman) 
 

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 2018 (zie bijlage 1). 

Het Bestuur adviseert de leden decharge aan de penningmeester en het bestuur te verlenen over de 

boeken van 2018: De vergadering ging hiermee volledig akkoord.  

 

De leden van de Kascontrole Commissie met name Corine Hamelink en Suzan Bolleman.                                                                                                                                                                                    

Beiden werden bedankt met een applaus en een presentje. 

 

Voor de Kascontrole commissie van volgend jaar treedt Corine Hamelink af en neemt Reina Schilt 

deze functie over.   

 

7. Budget / begroting 2019 (Frits Henkelman). 

 

 

Het overzicht van de Begroting 2019 is toegevoegd als bijlage 4. Als vergelijking is de begroting van 

2018 er naast gezet. 

 

Uitgaven en inkomsten zijn met elkaar in balans  
De begroting van 2019 is opgesteld n.a.v. de begroting en realisatie van het boekingsjaar 2018.  

De bedragen van de inkomsten zijn bijgesteld omdat het ledental minder wordt, het aantal 

adverteerders in het Groene boekje afneemt en er helaas minder bezoekers zijn bij de lezingen zijn.  
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Netto balans over 2019:  € 0,- (uitgaven en inkomsten zijn gelijk aan elkaar) 

 

Een ieder kon zich vinden in de budgettering voor 2019 en deze werd door de vergadering 

goedgekeurd. 

 

8. Bestuur en Commissies. 

Gedurende het jaar 2018 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 vier jubilarissen aanwezig deze avond. Van Harte Gefeliciteerd met jullie 20-jarig jubileum: 

Jullie zijn de steunpilaren van onze vereniging! 

De jubilarissen te weten mevrouw Jansen van Rosendaal – Rinn, mevrouw Murre, mevrouw Verpoorte 

en familie Maas werden door de voorzitter gefeliciteerd met een grote bos bloemen en een 

bijbehorende Groei & Bloei speld of ring. 

 

11. Rondvraag. 

Door de voorzitter werd nog even extra aandacht gevraagd voor de Rabobank Clubkas Campagne.  

Tijdens de vergadering werden de volgende vragen gesteld: 

 Is het mogelijk dat het Groene Boekje vervangen wordt door een elektronische versie 

(vanwege de hoge kosten voor het Groene Boekje)? Antwoord; 30-35 % van de leden heeft 

geen e-mail adres. Sommige afdelingen vragen een extra bedrag voor een hard kopij van hun 

jaarprogramma. Dit willen wij absoluut voorkomen. 

 Er is minder inkomen van de landelijke vereniging; is de afdracht van Groei & Bloei 

Zoetermeer verminderd? Antwoord; het aantal leden is verminderd. Hierdoor is de afdracht 

naar ons toe (berekend met als basis het aantal leden) overeenkomstig minder geworden. 

 

12. Sluiting. 

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en hun deelname. Hij sluit de vergadering. 

 

Na de pauze konden we genieten van een heel plezierige bloemenbingo waarbij een ieder naar huis 

ging met een zelfgekozen plant.  

  

mailto:jhendrix@zeelandnet.nl
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Bijlage 1 – Overzicht Kascontrole Commissie over 2018 
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Bijlage 2 – Uitgaven Commissies 2018 

  

 

2018 Resultaten van de C  ommissies in €
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Bijlage 3 -  Balans resultaat 2018 

 

 

       
    Balans resultaat 2018 in €
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Bijlage 4 – Begroting / budgettering 2019 

 

 

   Begroting 2019


