
Jaarvergadering van de afdeling Salland van de Koninklijke 
Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, (beter bekend als 

Groei en Bloei) 
19 februari 2019, Annahuis Raalte , aanvang 19.30 uur 
Het voltallige bestuur is aanwezig: 
Ed Penninks, voorzitter 
Shirley van Heck, secretaris  
Janny Ehrenhard, penningmeester 
Inge ter Haar, bestuurslid activiteiten 
 
 
Notulen 
1. Opening  

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vertelt dat besloten is om de 
lentefair om het andere jaar te organiseren.  De nieuwsbrief, lezingen en tuinclubs worden als 
kernactiviteiten gezien.  Alle andere activiteiten dienen budget-neutraal te zijn, of liever nog iets 
op te leveren om met name de lezingen en nieuwsbrief te bekostigen. 
 

2. Notulen jaarvergadering 2018 
Notulen waren gepubliceerd en worden niet opnieuw voorgelezen. Geen commentaar vanuit de 
leden 
 

3. Verslag van de secretaris over 2018 
Secretaris geeft een Powerpoint presentatie met een overzicht van de activiteiten van het 
afgelopen jaar. Het formele sociale jaarverslag was beschikbaar op de website 
 

4. Verslag van de penningmeester over 2018  
Penningmeester presenteert een overzicht van de financiën. We hebben het jaar met een 
positief resultaat afgesloten, dankzij bezuinigingen enerzijds en een goede opbrengst van de 
lentefair.  
 

5. Verslag kascommissie: 
Kascommissie bestaande uit Ben Veldkamp en Anny Wijnberg rapporteert dat de boeken zijn 
gecontroleerd en in orde bevonden. 
- benoemen nieuw lid kascommissie  
Ben Veldkamp is aftredend en het bestuur vraagt een vrijwilliger voor de kascommissie. Dit is 
niet gelukt. Het bestuur probeert de komende periode een nieuw lid voor de kascommissie te 
vinden. 
 

6. Decharge penningmeester 
De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge 

 
7. Begroting voor 2019 

Penningmeester presenteert de begroting voor 2019, die negatief zal zijn. Aangezien we ruime 
reserves hebben is het acceptabel als we het ene jaar geld over houden en het andere jaar tekort 
komen. 
Er ontstaat discussie omdat de vergadering vindt dat we ieder jaar een lentefair moeten houden, 
maar voorzitter legt uit dat de vrijwilligers zie het moeten organiseren hiertoe niet bereid zijn. 



8. Wisseling bestuursleden 
Sjoerd Witteveen is in de loop van het jaar uit het bestuur getreden en kan niet aanwezig zijn om 
gezondheidsredenen.  Voorzitter bedankt hem en zal hem opzoeken om een blijk van waardering 
te brengen.  Hiermee is het bestuur onder sterkte gekomen, en we hebben Siny Jansen en Femke 
Wijma, beiden al actief als commissielid, bereid gevonden tot het bestuur toe te treden.  De 
vergadering stemt hiermee in.  Voorzitter doet een oproep om vrijwilligers om dagexcursies te 
organiseren, zoals leden van tuinclubs. 

 
9. Commissieleden 

Ingrid Harsselaar is afgetreden als ledenadministratie, en wij hebben Henny Overkempe bereid 
gevonden die functie over te namen.  Tevens hebben wij een vrijwilliger gevonden die 
verantwoordelijk wordt voor de PR: Daisy Eggermont.  Vergadering stemt hiermee in en 
voorzitter bedankt Ingrid met een tuinbon en een bloemetje.  Verder is Annie Groot Koerkamp 
gestopt als voorzitter van de paas- en kerstworkshop, en haar taak wordt overgenomen door 
Ineke Grootenhuis. 

 
10. Ereleden 

Voorzitter legt uit dat iemand benoemd kan worden tot lid van verdienste van de landelijke 
organisatie, en daarvoor dan een zilveren speld met robijn of een gouden speld krijgt uitgereikt.  
Maar het is ook mogelijk om iemand tot lid van verdienste van de afdeling te maken, wat dan 
inhoudt dat de afdeling voor die persoon de contributie betaalt voor de rest van zijn leven.  Ter 
gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap wil de afdeling Geert Borgonje lid van verdienste 
maken. Na instemming van de vergadering nodigt voorzitter de landelijk voorzitter en oud-
voorzitter van de afdeling Frank Naber uit om Geert toe te spreken en hem een oorkonde en 
presentje te overhandigen. 
Secretaris heeft een overzicht gemaakt van alle ereleden van de afdeling, en dit zal binnenkort op 
de website gezet worden. 

 
11. Jubilea leden 

Behalve Geert Borgonje met 50 jaar is er een lid dat 40 jaar lid is, maar afwezig. Er zijn 4 leden 25 
jaar lid, waarvan twee aanwezig. Deze krijgen een felicitatie en een presentje uitgereikt 
 

12. Rondvraag 
Secretaris herinnert de leden er aan dat komend weekend de tuinexpo in Luttenberg plaats 
vindt. Leden die bij de kraam langskomen krijgen op vertoon van hun pas een presentje. 

 
13. Sluiting 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering 
 


