
Notulen Algemene Ledenvergadering Groei en Bloei Walcheren 

Datum: 20 april 2022 

Locatie: De Zandput, Serooskerke 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering die na twee jaar weer plaats kan vinden. 

In het voorjaar van 2020 kon er nog net een ALV gehouden worden en een dagreis naar België 

doorgang vinden.  In 2020,als er de regels wat versoepelt werden,  zijn er nog een paar 

activiteiten georganiseerd zoals Korenschoof binden en een lezing. Digitaal zijn er diverse 

activiteiten georganiseerd door Herma van Angel en Margreet Roelse, zoals via de website en de 

nieuwsbrief een fotowedstrijd en een digitale workshop bloemschikken. 

In 2021 waren er vooral in het eerste half jaar wat meer activiteiten, vooral via de website en 

nieuwsbrief. De rubrieken Ommetjes, tips en recepten, tuinblog van Joshua waren een goede 

manier om het contact met leden en ontvangers van de nieuwsbrief in stand te houden. Gelukkig 

konden de open tuinen doorgaan. Er waren veel tuinen te bezoeken met veel bezoekers en 

positieve reacties. In de tweede helft konden er wat meer activiteiten georganiseerd worden. 

Groenworkshops, plantenruilbeurs, snoeicursus, excursies met eigen vervoer. Helaas moest er 

ook nog veel op het laatste moment afgezegd worden zoals de tuinontwerpcursus, een tweede 

snoeicursus, lezingen etc.  

In het begin van dit jaar was er nog veel onduidelijk wat wel of niet mogelijk was m.b.t. de Covid 

regels. Dit is de reden dat de activiteitenkalender niet volledig is ingevuld met lezingen, 

cursussen en workshops. Dit jaar wordt ook nog geen buitenlandse reis georganiseerd maar is de 

reis in Nederland .  

De activiteitenagenda zal gedurende het jaar worden uitgebreid. Het Groentje is wel gedrukt en 

verspreid maar is dus niet volledig.  

De voorzitter bedankt de commissieleden voor hun inzet de afgelopen twee jaar. Hieronder een 

opsomming van het werk van de commissieleden: 

- Martine van der Meulen. Zij organiseert de lezingen. Het weer organiseren van een lezing en 

daarna weer afzeggen was niet altijd makkelijk. 

- Margreet Roelse: Als het enigszins kon heeft ze groenworkshops georganiseerd.  

- Herma Angel en Margreet Roelse; De website vol gezet met leuke ideeën en tips. 

- De reiscommissie: Ada Kokelaar, Liesbeth Hamelink, Sietske van Liere, Lien Oste en Lia Jobse. 

Voor 2020 was al veel georganiseerd wat allemaal afgezegd moest worden. Vooral de reis 

naar Schotland is door snel ingrijpen van Ada en Liesbeth voor de meeste deelnemers niet 

uitgelopen op een financieel probleem. 

- Wendela van Dijken, de tuinontwerp cursus is meerdere keren uitgesteld, maar gelukkig is 

deze nu eindelijk gestart. Snoeicursus is soms wel en soms niet doorgegaan.  



- Dolf de Nooijer heeft ondanks de lockdown en geen promotiekraam toch veel handschoenen 

verkocht.  

- Suus Koole heeft, ondanks de lockdown, gelukkig nog veel leden welkom geheten. 

- Lieneke Hubrechsen heeft vorig jaar weer een plantenruilbeurs en een open tuinen weekend 

kunnen organiseren. 

- Willy de Nooijer en Agnes Tange hebben tot twee keer de floralia bij de basisscholen af 

moeten lasten.  Als een activiteit niet doorgaat betekent dat ook veel werk. Het was elke 

keer weer een spannende beslissing of floralia door kon gaan. 

 

2. Mededelingen: 

Per maart 2023 stopt de penningmeester Dolf de Nooijer met zijn werkzaamheden. Het 

bestuur is dan ook op zoek naar een nieuwe penningmeester.  

De secretaris, Heidi Menheere, stopt ook met haar werkzaamheden, zij neemt plaats in de 

gemeenteraad van Middelburg en het secretariaat, haar baan en gemeenteraadslid is niet te 

combineren. Haar taken worden door het bestuur waargenomen (vooral door de voorzitter) . 

een nieuwe secretaris is al gevonden. Ineke IJzerman is bereid zich per augustus verkiesbaar 

te stellen.  

De voorzitter stelt het bestuur voor. 

Astrid van der Poel, Wendela van Dijken, Herma Angel, Margreet Roelse, Dolf de Nooijer. 

Groei&Bloei landelijk bestaat 150 jaar. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Volgend 

jaar is het 75 jaar geleden dat Groei en Bloei Walcheren opgericht werd. Dit gaat natuurlijk 

gevierd worden, er is wat geld opzij gezet om de festiviteiten te financieren. In mei is er een 

commissie vergadering om hieraan invulling te geven.  

Er zijn  geen extra agenda punten  

3. Notulen 18 februari 2020 zijn geaccepteerd.  

 

4. Financieel verslag 2020 en 2021  De penningmeester doet verslag.   

 

Algemeen: Door Covid waren er geen uitgaven omdat de workshops, lezingen en cursussen 

niet of nauwelijks doorgang konden vinden. Helaas waren er ook niet veel inkomsten omdat 

de PR kramen, waar vaak nieuwe leden worden geworven, handschoenen worden verkocht 

etc. niet mogelijk waren.  

Enkele opvallende zaken: De RABO clubactie brengt nu achtereenvolgende jaren minder op. 

Van 2014-2018 werd het elke keer meer maar daarna werd het elk jaar minder.  

Er zijn niet veel meer leden bijgekomen. De penningmeester ziet als oorzaak : geen 

activiteiten en geen PR kramen. Deze twee zaken zorgen vaak voor een aanwas van leden.  

 

 

 



5. Kascommissie:   

De kascommissie bestaande uit Ineke IJzerman en Arndjan van Wijk hebben na een 

samenzijn met de penningmeester alles met genoegen goedgekeurd. Zowel Ineke IJzerman 

als Arndjan van Wijk nemen afscheid . Gelukkig zijn er twee nieuwe leden die volgend jaar in 

de kascommissie willen plaatsnemen: Ada Kokelaar en Liesbeth Hamelink.  

 

6. Begroting 

De begroting 2022 wordt gedetailleerd uitgelegd door de penningmeester. Er zijn hier geen 

vragen over.  

 

7. Huishoudelijk regelement. 

Het huishoudelijk regelement is verouderd. De landelijke vereniging heeft een standaard 

regelement. Het bestuur stelt voor dit ongewijzigd over te nemen. De aanwezige leden gaan 

hiermee akkoord.  

8a Afscheid aftredende commissieleden.  

Reiscommissie  

Ada Kokelaar: Ada is sinds 2010 commissie lid geweest van de reiscommissie. In al die jaren 

heeft ze veel excursies maar vooral meerdaagse reizen georganiseerd. Als reisleidster voelde 

ze zich altijd erg verantwoordelijk voor de hele groep 

Lia Jobse is sinds 2014 commissielid: Lia heeft samen met Lien verschillende dagexcursies 

georganiseerd. Het bestuur is haar hier dankbaar voor. 

 

Floralia  

Willy de Nooijer en Agnes Tange hebben besloten te stoppen met hun werkzaamheden. 

Willy is al sinds 1982, 40 jaar! , floralia vrijwilliger en sinds 1987 als coördinator. Agnes Tange 

is in 2012 vrijwilliger geworden en in 2013 commissie lid. In al die jaren hebben er vele 

duizenden kinderen kennis gemaakt met de pelargonium en met het wonder dat er uit een 

klein stekje een prachtige kleurige bloeiende plant kan groeien. Het project heeft in die jaren 

niet stilgestaan. Het is aan Willy te danken dat er regelmatig een vernieuwing was in de 

manier waarop het lesmateriaal aangeboden werd en dat de digitalisering geïntroduceerd 

werd. Een mooi onderdeel is  dat, in tegenstelling met andere floralia projecten, elk kind een 

certificaat krijgt en niet diegene met de mooiste plant. 

Het project komt regelmatig in de pers en ook landelijk is er belangstelling voor hoe 

Walcheren dit organiseert. 

De scholen zijn nog steeds enthousiast en doen graag mee met het project. Dit is zeker de 

verdienste van Willy en Agnes voor de goede organisatie. Het is elk jaar weer puzzelen om 

voldoende vrijwilligers te werven en elke school te voorzien van een enthousiaste lesgever.  

Een aantal jaren geleden heeft Willy al een speld mogen ontvangen van Groei&Bloei voor al 

haar werk voor het Floralia project. 

We hopen uiteraard dat er een nieuwe commissie komt. Willy en Agnes zullen de nieuwe 

commissie graag inwerken.  

  



 

8b Bestuursleden en commissieleden. 

Judith Weijland stelt zich beschikbaar als Reiscommissielid. 

Herma Angel is aftredend en is herkiesbaar als bestuurslid. 

Wendela van Dijken is aftredend en is herkiesbaar als bestuurslid. 

Dolf de Nooijer is aftredend en stelt zich nog voor één jaar herkiesbaar als penningmeester. 

Heidie Menheere heeft de functie van secretaris neergelegd. 

Ineke IJzerman stelt zich verkiesbaar als secretaris per 1-8-2022 

De aftredende commissieleden krijgen door de voorzitter bloemen aangeboden. 

 

9. Jubilarissen  

Jubilaris 25 jaar. 

2021 : Mw Castel-Duvekot en Ineke IJzerman 

2022:  Dhr H Vrij, Dhr A Joosse, Hanneke Louwerse, Elly van Elsacker-Paauwe, Wibo Lievense, 

Dhr A Pouwer, Andre de Gelder, Mw van de Vrede van Loo 

Jubilaris 40 jaar. 

2021: Mw Franse-Lampe 

2022:  Corrie de Nooijer-Verstraate , Fam Nieuwenhuize, Arend Oort, Annette Wielemaker-

van de Dool, Betsy Montenarie - Riemens 

Jubilaris 50 jaar. 

2021 Frans Buijze 

10. Rondvraag 

Geen vragen 

 

11. Sluiting 

Na de Pauze: Lezing door Johan Antheunisse over grassen . Johan is bekend van zijn lezingen 

over stoeptuintjes en bomen excursies . Een goede lezing , met veel voorbeelden van 

bekende en onbekende grassen die in onze tuinen en omgeving groeien.  

 

Sluiting: 22.00 uur 


