Notulen Jaarvergadering Groei & Bloei afdeling Roosendaal op 22 maart 2017.
Plaats: MEC, Dennescheerderdreef 11, 4707 PK Roosendaal
Aanwezig:

27 personen (bijlage presentielijst), waaronder:
Kees de Rooij
voorzitter a.i.
Piet Roks
penningmeester
Chris Karremans
bestuurslid
Anny van Wijk
ledenadministratie
Aat Oosterlee
webmaster
Anneke Douw
secretaris

1. Opening van de vergadering door de voorzitter
De a.i. voorzitter Kees de Rooij opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Tijdens de jaarvergadering verantwoordt het bestuur wat er afgelopen jaar is gedaan, en
kijken we vooruit naar het komende jaar.
Voor het vierde jaar geeft het bestuur een digitale presentatie. De presentatie wordt als
bijlage bij deze notulen gevoegd. Chris Karremans heeft deze power point presentatie
gemaakt en zal het sociaal jaarverslag toelichten. De overige punten worden door de
voorzitter en de penningmeester toegelicht.
Na de pauze geven Trudie Hoogstraten en echtgenoot een lezing over het maken van wijn.
2.

Notulen jaarvergadering 2016.
De notulen van de jaarvergadering van 2016 waren al op 25 februari in een nieuwsflits
gepubliceerd. Er zijn geen aanvragen geweest bij de secretaris om een papieren versie toe
te sturen.
Punt 8: jaarplan 2015 moet zijn 2016.
Punt 12: het landgoed heet Visdonk.
De notulen van 2016 worden verder zonder opmerkingen over de inhoud of de tekst
goedgekeurd.

3.

Sociaal jaarverslag over 2016.
Het sociaal jaarverslag wordt via een PowerPointpresentatie gepresenteerd en toegelicht
door Chris Karremans.
De stekjesbeurs op 29 april wordt dit jaar uitgebreid. We willen er een ledendag van maken.
Wat er allemaal te doen zal zijn komt in de nieuwsbrief.
Uiteraard zijn alle ideeën welkom. Ook is er altijd plaats voor mensen die hun stekjes willen
ruilen of verkopen.
Inmiddels is de laatste les bloemschikken geweest. Er komt nog een speciale les met
Paasstukken.
Er is tot nu toe 1 groep voor de tuinkringen.
Dit jaar wordt er weer contact opgenomen met de amarylliskwekerij om te kijken of er nog
plaats voor ons is.
Vragen over de Nieuwsbrief of informatie hiervoor kunt u altijd doorgeven aan Chris
Karremans.
In augustus is er weer een Rayondag voor het bestuur. De Rayondag is voor bestuursleden
van de afdelingen in Rayon Zuid-West Nederland om samenwerking te stimuleren.

4.

Financieel jaarverslag 2016
De exploitatierekening en de balans worden toegelicht door de penningmeester, Piet Roks.
Hij wijst erop dat het vermogen iets slinkt, dit doordat we minder leden hebben en dus
minder bijdrage krijgen van Zoetermeer en de bankrente is bijna niets meer.
In de verantwoording is te zien dat er van sommige activiteiten geld overblijft. Dit komt
omdat niet-leden wat extra betalen.
Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

5.

Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

De kascommissie bestaat uit Mieke Schrauwen, Anton van Wijk en Hetty van Luijk. Hetty
van Luijk geeft aan dat de kascommissie akkoord is met de financiële stukken van de
afdeling Roosendaal en leest namens de kascommissie de opgestelde verklaring voor. De
vergadering gaat akkoord met de verklaring van de kascommissie.
Mieke Schrauwen en Anton van Wijk zijn aftredend voor de kascommissie. Hetty van Luijk
stelt zich voor 2018 beschikbaar.
Marius van Amen en Jan Hereijgers stellen zich beschikbaar als nieuwe leden van de
kascommissie.
De vergadering gaat ook hiermee akkoord.
6.

Begroting 2017
De begroting voor 2017 is gebaseerd op het uitgavenpatroon van 2016.
Er zijn geen vragen over de begroting.

7.

Verkiezing bestuursleden
Het bestuur stelt Kees de Rooij voor als voorzitter, Kees is het afgelopen jaar al a.i.
voorzitter geweest.
De vergadering gaat akkoord.
Anny van Wijk en Chris Karremans zijn beiden aftredend en herkiesbaar.
De vergadering gaat ook hiermee akkoord.
Piet Roks, penningmeester, treedt af en is niet herkiesbaar.
Kees de Rooij verzoekt of iemand van de aanwezigen de functie van penningmeester op
zich wil nemen. Hierop wordt niet ingegaan. Hij hoopt dat er op korte termijn een nieuwe
penningmeester komt. Het is voor de andere bestuursleden te veel om deze taak erbij te
nemen.
Piet Roks is bereid voorlopig nog wat te assisteren.
Kees de Rooij bedankt Piet voor zijn jarenlange inzet voor G&B en overhandigt hem een
bos bloemen, als dank.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Kees de Rooij
Penningmeester
vacature
Secretaris
Anneke Douw
Bestuurslid
Anny van Wijk
Bestuurslid
Chris Karremans
Bestuurslid
Aat Oosterlee

8.

Activiteitenplanning voor 2017.
De excursie naar de Vogelopvang in Zundert is gepland voor 27 mei.
Er komt een dagreis i.s.m. Breda in het voorjaar.
De Brabantse Waldag op 11 juni, is een markt waarop diverse verenigingen zich
presenteren.
Het tuinbezoek bij de Oude Watermolen (Rijsbergen) kan niet doorgaan.
De cursus moestuin In oktober wordt gegeven i.s.m. Velt.
In november geeft Joeri Cortens een lezing, het onderwerp is nog niet bekend. Vorig jaar
heeft hij een lezing gegeven over zoogdieren.
Chris vraagt of men ideeën heeft voor een lezing, suggesties kunnen aan haar
doorgegeven worden.
We hebben weer een volle activiteitenkalender.

9.

Huldiging jubilarissen
Er is dit jaar een jubilaris die 40 jaar lid is van Groei & Bloei en twee jubilarissen van 25
jaar. Zij zijn persoonlijk uitgenodigd voor de jaarvergadering.
De heer A.J.M. Buijs, 40 jaar lid, mevrouw M. van Amen en mevrouw M. Raaymakers,
beiden 25 jaar lid, worden toegesproken door de voorzitter en krijgen een bos bloemen
overhandigd.

10.

Bedanken leden activiteitencommissie
De onderstaande personen worden bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar door hen
een cadeaubon aan te bieden:
Marius van Amen
lid activiteitencommissie
Leni Graner
lid activiteitencommissie
Hanneke Oosterlee
lid activiteitencommissie
Mieke Schrauwen
lid activiteitencommissie
Astrid van Ham
lid activiteitencommissie
Anton van Wijk
lid activiteitencommissie

11.

Rondvraag.
Janny Verplancke vraagt of, i.v.m. het overlijden van mevrouw Lambregts, de tuin van de
Jorishoeve dit jaar nog te bezoeken is. De heer Lambregts en de kinderen hebben
aangegeven de tuin nog 1 jaar open te stellen.

12.

Sluiting van de vergadering.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit het officiële gedeelte.
Na de pauze is er een boeiende lezing van Trudie en Ruud Hoogstraten over hun
wijngaard en het maken van wijn.
Na afloop schenken zij een glaasje wijn, welke door velen zeer gewaardeerd wordt.

