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Afdeling Hengelo e.o. 

Notulen Jaarvergadering 30 maart 2022 

 
1. Opening 
Martha Brinkers opent de vergadering. Het is 3 jaar geleden dat we de laatste jaarvergadering hebben 
gehad. 
 
2. Notulen jaarvergadering 14 maart 2019 
De notulen worden goedgekeurd.  
 
3. Jaarverslagen over 2019/2020/2021 
Er zijn geen opmerkingen dus de jaarverslagen worden hierbij goedgekeurd.  
 
4. Samenstelling en problemen van het bestuur 
Voorzitter: deze functie is sinds juni 2018 vacant en wordt waar mogelijk waargenomen door Martha 
Brinkers.  
Penningmeester: deze functie is eveneens sinds juni 2018 vacant en wordt waargenomen door Martha 
Brinkers. 
Ledenadministrateur: deze functie is eveneens vacant en wordt ook waargenomen door Martha Brinkers. 
Martha is tevens redacteur van de Facebookpagina Groei & Bloei Hengelo e.o. 
Algemeen bestuurslid: Marjan Vrielink zal stoppen als algemeen bestuurslid bij deze jaarvergadering.  
PR-medewerker: Sandra Knols heeft deze vacature per 1 maart 2021 vervuld en is helaas vanavond 
verhinderd. Sandra moet officieel nog voorgedragen worden en door haar afwezigheid kan zij dus nog niet 
officieel benoemd worden als lid van het bestuur.  
Bloemschikcoördinator: vacature. 
Onze webmaster en Flash redacteur Jan ter Hofte maakt op eigen verzoek geen deel uit van het bestuur. 
Andere functies bij diverse organisaties worden door Frans Besselink vervult tot 1 april a.s. 
 
De belangrijkste vraag voor vanavond is hoe we nu verder kunnen als lokale afdeling? 
Fuseren met een andere afdeling, bijvoorbeeld Enschede? Martha heeft bij het hoofdkantoor gevraagd naar 
de mogelijkheden. Na opheffing afdeling Hengelo e.o. mogen de leden kiezen met welke afdeling ze verder 
willen gaan. De naam van de afdeling mag veranderen, bijvoorbeeld Hengelo Enschede o.i.d. Er is al overleg 
geweest, maar dat heeft niet tot concrete afspraken geleid.  Wel is er een eerste samenwerking met 4 AC’s 
(Enschede/Oldenzaal/Almelo/Hengelo) georganiseerd: namelijk een lezing van Vera Greutink bij “Frans op 
den Bult” op zaterdag 23 april 2022. Er zijn mensen nodig voor de ondersteuning om verder dingen goed te 
kunnen organiseren. Na het stoppen van de voormalige voorzitter, hebben we nog een brandbrief gestuurd 
naar alle leden. We tobben al 2 jaar met vacatures in het bestuur en AC. Nieuwe bestuursleden via 
persoonlijke benadering werven werkt ook niet. We hebben echt alles geprobeerd om jongeren te 
interesseren maar zij hebben het vaak te druk. Er wordt een idee geopperd om nieuwe bestuursleden een 
bedrag aan te bieden, maar dat wordt te ingewikkeld. Bestuursleden krijgen nu het jaarlijkse lidmaatschap 
vergoed. Op de vraag wie er bereid is een functie te gaan vervullen, komen er helaas geen spontane reacties. 
Ook zal er op de ruilbeurs bij Fahner op 9 april actief ingezet worden op het werven van nieuwe 
bestuursleden en leden voor de AC. 
Lukt het niet om nieuwe bestuursleden aan te trekken dan zal later dit jaar, in september of oktober, een 
officiële vergadering worden belegd om onze afdeling te beëindigen/op te heffen. Vervolgens moet er dan 
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een brief vanuit het hoofdbestuur aan alle leden gestuurd worden met het bericht dat ze zelf een keuze 
kunnen maken naar welke afdeling ze willen overstappen.  
 
 
De leden wordt gevraagd hoe we het batig saldo, dat nu nog beschikbaar is, goed te kunnen besteden. 
Er worden diverse ideeën geopperd. Door de aanwezige leden wordt besloten de activiteitencommissie 
opdracht te geven niet te karig te zijn met het organiseren van diverse activiteiten t.b.v. haar leden. Iedereen 
gaat hiermee akkoord. De Activiteiten Commissie gaat nog door tot einde van het jaar. De voorkeur van de 
leden gaat uit naar het bekijken van tuinen. De nog betrokken bestuursleden a.i. zullen uitzoeken wat er 
moet gebeuren om de afdeling op te heffen, waarbij de suggesties uit de vergadering zullen worden 
meegenomen. Er wordt nog voorgesteld om bij de gemeente Hengelo, afdeling groen naar een voorzitter te 
vragen. Martha antwoordt dat ze dit en diverse andere mogelijkheden al heeft onderzocht, maar dat heeft 
tot op heden geen resultaat opgeleverd. 
 
5. Afscheid bloemschik-, Open Tuinencoördinator Marjan Vrielink 
Martha bedankt Marjan voor haar vele werk wat ze voor G&B Hengelo jarenlang met veel inzet en 
enthousiasme heeft gedaan als bloemschikcoördinator, secretaris en organisator van de open tuinen 
weekenden. Ze heeft haar rust nu zeker verdiend en het bestuur is haar heel erg dankbaar en vindt het erg 
jammer dat ze er mee stopt. Martha overhandigt haar een prachtige bos bloemen.  
 
6. Voorstellen PR medewerker Sandra Knol 
Helaas kan Sandra niet aanwezig zijn, dus het voorstellen moeten we uitstellen.  
 

7. Financiële situatie en begrotingen van 2020/2021/2022 

Martha geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven over de afgelopen jaren. Tevens wordt voorgesteld om 

de begroting voor 2022 zijnde € 3.000 inkomsten en Є 6.050 uitgaven te begroten. De aanwezige leden 

wordt gevraagd of ze met deze bedragen akkoord gaan.  De vergadering gaat akkoord met deze bedragen en 

de begroting 2022 wordt goedgekeurd. 

8. Samenstelling / benoeming en verslag kascommissie 
De Kascommissie moet nog officieel goedkeuring geven van de laatste 3 jaar. De kascommissieleden van 
2022 zijn: Els Haster en Joyce Janssen. Ook de kascommissie van 2021 (Els Haster en Eelkje Blokzijl) geven 
decharge. Tevens is er ook decharge verleent aan de penningmeester door kascommissie 2020 (Eelkje 
Blokzijl en Fienie Morskate, Fienie Morskate is inmiddels overleden). De kascommissie voor 2023 zal bestaan 
uit Joyce Janssen en Riet Visser die zich hiervoor meldde tijdens deze vergadering.  
 
9. Samenstelling activiteitencommissie 
• Annie Ruiter 
• Ieteke Bloem 
• Marijke Relker 
• vacature 
In de vergadering wordt gevraagd wie de activiteitencommissie wil versterken maar helaas is er geen 
belangstelling. De activiteiten gaan dit jaar nog door. 
 
10. Vergaderingen bestuur(sleden) 
Het bestuur heeft veel online vergaderd. 2 Ledenvergaderingen konden niet doorgaan.  
Meestal vergaderen we nu met de hele Activiteiten Commissie erbij omdat we met zo weinig zijn. 
 
11. Activiteiten in 2019/2020/2021 
Activiteiten 2019  
Er zijn nog vele activiteiten geweest.  
Activiteiten 2020 
Door de Coronapandemie konden vele activiteiten niet doorgaan. 
Gelukkig konden we nog 3 lezingen organiseren 
Activiteiten 2021 
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Door de Coronapandemie konden vele activiteiten niet doorgaan. 
Wel ging door nog 1 lezing een tuinbezoek en de Tuinfair bij Fahner. 
Daarnaast hebben we meegewerkt aan de Zadenbieb. De Zadenbieb is een cadeau van de Natuur en Milieu 
Raad Hengelo aangeboden aan de gemeente Hengelo.  
 
 
12. Bloemschikken 
Cursus 2018/2019, 56 cursisten. Cursus 2019/2020, 59 cursisten (Hengelo mw. Overbeek 29 
cursisten/Hengelo-Borne dhr. Nijland 30 cursisten). Vanaf april 2020 zijn de cursussen gestopt n.a.v. 
richtlijnen RIVM.  
 
Cursus 2020/2021 
Kostentechnisch konden de kosten niet uit voor seizoen 2020/2021 omdat er maar 8 cursisten in een ruimte 
mochten. De cursus kon helaas ook in januari 2021 niet doorgaan en de cursisten van mw. Overbeek hebben 
het betaalde cursusgeld teruggekregen. Na overleg met dhr. Nijland konden zijn cursisten (2 groepen) in zijn 
praktijkruimte doorgaan in 4 groepen. Daarna is met dhr. Nijland afgesproken dat hij per 1 januari 2021 de 
bloemschikcursus over zal nemen. 
 
13. Digitalis/website/Facebook 
De website en Flash worden verzorgd door Jan. Hij is tevens de redacteur van Flash Digitalis. Het aantal 
website bezoekers loopt erg terug. 
Martha verzorgt de Facebook pagina. Het aantal FB volgers loopt nog steeds op.  
 
14. Leden 
Het ledenaantal was op 31 december 2021: 180.  
 
15. Activiteiten 2022 
Activiteiten dit jaar: lezing met Brian Kabbes op 17 maart was erg leuk en goed bezocht. 
Fahner, ruilbeurs op zaterdag 9 april a.s.  
Lezing Vera Greutink bij “Frans op den Bult” op zaterdag 23 april. We organiseren deze lezing met 4 
afdelingen uit de regio. 
Gardenista 25 t/m 29 mei; dit moeten we nog bespreken met andere AC’s. 
 
Komende activiteiten van andere afdelingen zoals bijv. tuinreizen komen binnenkort op onze website.  
 
16. Rondvraag 
Er wordt gevraagd of we de entreekosten van onze leden kunnen terugbetalen voor de lezing van Vera 
Greutink.  Besloten wordt dit niet te doen. 
De organisatie van “Eigenzinnige tuinen” willen met ons samenwerken: Annie neemt contact met ze op. 
 
17.Sluiting 
Martha sluit de vergadering en nodigt ons uit voor een hapje en drankje.  
 
Marjolein Rietman 
secretaris 

 


