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Notulen jaarvergadering 14 maart 2019  
 
 
Afwezig m.k.:  
Olga van Ekelenburg, Fine Morskate (komt later), Mevr. T.Hullu, Ali Smit en Willy Zengerink 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 57ste jaarvergadering. 

 
2. Notulen van algemene ledenvergadering 15 maart 2018 
Deze worden goedgekeurd. 

 
3. Jaarverslag 2018 
Dit verslag wordt aan alle aanwezigen uitgedeeld. 
 
3.1. Samenstelling van het bestuur 
 De bestuursfuncties en vacatures worden nader toegelicht. 
 Frans treedt af als voorzitter maar hij blijft nog wel zijn extra taken uitvoeren. 

Verder wordt uitgelegd hoe de functieverdeling en de vacatures op dit moment worden 
ingevuld. Voor de vacature van secretaris heeft zich mevrouw Marjolein Rietman 
beschikbaar gesteld. 
Niemand van de aanwezigen heeft bezwaar tegen de voorgestelde benoemingen: 
- voorzitter – vacant,  
- secretaris - mw. M.Rietman,  
- penningmeester / redactie Facebook- mevr. M.Brinkers, 
- ledenadministratie / in-en externe communicatie / beheer PR-middelen – hr.F.Besselink, 

 - bloemschikken / Open Tuinen Weekend - mw. M.Vrielink,  
- algemeen bestuurslid – vacant. 

 
3.2. Financiële situatie en begroting 2019 
 Een overzicht is uitgedeeld en wordt door de voorzitter nader toegelicht. 
 Dit jaar zal er behoorlijk worden ingeteerd op het saldo. Het vermogen per lid ziet het er nog 
 wel goed uit. 
 Specifiek wordt nog vermeld dat er nog geen voldoende aanmeldingen zijn voor Gardenista.  

Hiervoor is nu 500 euro begroot. Er zal nog worden beslist bij welk minimum aantal de reis 
kan doorgaan. 
Voor de bloemschiklessen voor het komende seizoen zal 1 euro per les meer betaald 
moeten gaan worden zowel voor leden als niet-leden. Dit i.v.m. de gestegen locatie- en 
docentkosten. Tevens wordt vermeld dat de kosten van de bloemschiklessen voor de helft in 
2018 vallen en voor de helft in 2019 waardoor men een financieel vertekend beeld krijgt in 
de begroting van 2019. Uit een specifiek overzicht van de kosten en opbrengsten van het 
seizoen 2017-2018 blijkt dat dit met een positief resultaat is afgesloten. 
De komende jaren zullen we bij het afnemend aantal leden minder activiteiten kunnen 
organiseren ingeval we geen extra inkomsten kunnen genereren. Verder vraagt Frans of 
men met suggesties kan komen om adverteerders binnen te halen 

 
3.3. Samenstelling activiteitencommissie 

Deze bestaat op dit moment uit 4 personen. Willy Zengerink organiseert de ruilbeurs en de 
Tuinfair bij Fahner. Voor meer info zie website: Home/Bestuur. 

Afdeling Hengelo 
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3.4. Rapportage / benoeming en verslag kascommissie 

De kascommissie bestaande uit Fini Morskate en Veroni Meier hebben de administratie bij 
Martha gecontroleerd en alles goed bevonden. Bij deze wordt decharge verleend voor het 
afgelopen jaar. Voor 2019 zal de kascommissie bestaan uit Fini Morskate en Eelkje Blokzijl. 

 
3.5. Vergaderingen bestuur (-sleden) 
 Zie het overzicht in het jaarverslag van 2018. 
 
3.6. Activiteiten 2018 
 Voor toelichting zie jaarverslag 2018. 
 
3.7. Bloemschikken seizoen sept.2017/april 2018 
 Zie jaarverslag 2018 
 
3.8. Digitalis/ website/ facebook 
 Zie verslag 2018. Ondanks een dalend aantal leden stijgt het aantal en frequentie van 
 bezoekers. Met name onze nieuwsbrief leidt steeds tot pieken in het aantal bezoeken. 
 
3.9. Leden 
 Zie verslag 2018. Begin 2019 hebben we minder dan 200 leden. Nieuwe leden werven kost  

  veel inspanning waarbij de meeste binnenkomen via de landelijke website. Helaas zeggen 
  een aantal nieuwe leden na een jaar weer op. 
  
 Tijdens de vergadering wordt het jaarverslag over 2018 goedgekeurd 

 
4. Activiteiten 2019  

Aanwezigen hebben een flyer uitgereikt gekregen welke activiteiten er dit jaar plaats zullen 
 vinden. De voorzitter geeft hier een toelichting op. 

Hierover worden geen vragen gesteld. 
 

5. Rondvraag 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

  
Hierna is het de beurt aan de landelijke voorzitter van Groei en Bloei, de heer Frank Naber. Hij is speciaal 
naar deze vergadering gekomen om Frans een GOUDEN speld en oorkonde uit te reiken voor de vele 
verdiensten die hij de afgelopen 9 jaar voor Groei en Bloei Hengelo heeft verricht, alsmede voor de 3 jaar 
dat hij voorzitter was van het rayon Oost-Nederland en lid van de landelijke rayonraad.  
Tevens krijgt hij van het eigen bestuur een bloemetje en een attentie aangeboden als waardering voor al 
zijn activiteiten voor Groei en Bloei. 
 
Na een bedankwoordje sluit Frans de vergadering voor de laatste keer als voorzitter. 
 
Hierna volgt de lezing “Lopen op hout” door de heer Frans Meenk van het Nationaal Klompenmuseum. 
 


