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Notulen Algemene Leden Vergadering Groei en Bloei Walcheren 

Dinsdag 18 februari 2020, De Zandput te Serooskerke 
 

1. Opening en Welkom 
De voorzitter opent de vergadering , zij is blij met de grote opkomst en heet allen 
hartelijk welkom. Zij  vindt het een genoegen om voorzitter te zijn van een vereniging 
met zoveel enthousiaste leden. Ze bedankt het bestuur en de leden van de 
commissies voor hun grote inzet. Ook de vrijwilligers van het Floralia project (een 20 
tal) en de vrijwilligers van de PR stand worden bedankt. Onze vereniging is één van 
de Groei en Bloei afdelingen die nog steeds groeien in ledenaantal. Iets om trots op 
te zijn. Enkelen commissieleden worden met name genoemd. 

o Ineke Ijzerman stopt met haar taken in het bestuur en de organisatie van de 
Groenworkshops. Jaren geleden heeft zij het fenomeen Groenworkshops 
nieuw leven ingeblazen met groot succes. Leden schrijven zich in voor 
Kerstworkshops, bollenmand en vele andere workshops. Ineke stopt en wordt 
heel hartelijk bedankt door de voorzitter voor al haar werkzaamheden.   

o Clementine van Opstal neemt de taken van Ineke Ijzerman over bij de 
Groenworkshop. Zij heeft jarenlange ervaring in het geven van workshops en 
heeft zelf een bloemenwinkel gehad.    Twee keer zie ook 2. 

o Christien bedankt Ada Kokelaar en Lien van Osté voor de mooie dagreis 
afgelopen zaterdag als voorbeeld voor nieuwe initiatieven. 

 
  

2. A) Mededelingen: 
o Door ziekte van de penningmeester Dolf de Nooijer is er geen PR kraam. Het 

financiële verslag zal door de voorzitter behandeld worden.  Vragen waarop 
zij geen antwoord weet zullen worden doorgespeeld naar Dolf.   

o Martine van der Meulen heeft de lezing voor deze avond georganiseerd en 
wordt hiervoor bedankt.  

o Ineke Ijzerman stopt met haar taken in het bestuur en de organisatie van de 
Groenworkshops. Jaren geleden heeft zij het fenomeen Groenworkshops 
nieuw leven ingeblazen met groot succes. Leden schrijven zich in voor 
Kerstworkshops, bollenmand en vele andere workshops. Ineke stopt en wordt 
heel hartelijk bedankt door de voorzitter voor al haar werkzaamheden.   

o Clementine van Opstal neemt de taken van Ineke Ijzerman over bij de 
Groenworkshop. Zij heeft jarenlange ervaring in het geven van workshops en 
heeft zelf een bloemenwinkel gehad.    

 
 De huidige bestuursleden worden voorgesteld: 

o Herma Angel verzorgt de Website en de nieuwsbrief, zij heeft hierbij hulp van 
Margreet Roelse. 

o Wendela van Dijken; coördineert vol enthousiasme de cursussen  
o Christien v/d Bosch; voorzitter 
o Dolf de Nooijer penningmeester is afwezig( zoals eerder vermeld) 

 
 

o Dank ook aan Herma en Margreet voor het Groentje 2020. En aan Herma voor het 
jaarverslag die tijdens de pauze wordt getoond. 
 



2 
 

 
o Het jaarverslag zal te lezen zijn op het scherm en ligt uitgeprint op de tafels. 

 
o In de pauze is er gratis koffie of thee. Dank aan de bakkers voor ook dit jaar heerlijke 

taarten, cakes, hartig en zoet. Het is een mooie en vooral lekkere traditie bij de ALV. 
 
2 B)Aanpassingen agenda 
 Geen 
 
3. Notulen 12 februari 2019 
 Er zijn geen op- of aanmerkingen met dank aan Jacqueline Hamelink . 
 
 
4. Financieel verslag 2019 
 Door ziekte Dolf zal Christien proberen zo goed als mogelijk hier doorheen te gaan. 

Er is er een positief saldo. Het is de bedoeling dat er minder reserves zijn. Er zijn veel 
inkomsten uit verkoop. Dit is zeker een punt voor het bestuur. Het extra geld zal 
zoveel mogelijk naar de leden gaan op basis van kortingen. 
Het geld van de Club Actie van de ING zal (Rabo ClubSupport Actie) naar het 
Tuinweekend en Open Tuinen gaan. 
Floralia krijgt geld uit de reserves voor boekjes ed. 
 
Er zijn geen vragen 

 
5. Kascommissie 

De kascommissie Leen Tange ( valt in voor Jacqueline Geluk)  en Arndjan van Wijk hebben, 

onder het genot van koffie met boterkoek, kritische vragen gesteld aan de penningmeester.  

Ze waren onder de indruk van het vele werk en hebben met genoegen alles goedgekeurd.  

Jacqueline Geluk  is aftredend kascommissielid. Ineke Ijzerman neemt haar taak over 
als kascommissielid. Arndjan van Wijk is volgend jaar nog beschikbaar voor deze taak.  

 
6. Begroting 

De uitgaven voor de  lezingen zijn hoger dan vorig jaar. De oorzaak is de hogere 
reiskostenvergoeding.  
De activiteiten, behalve de lezingen, moeten  kostendekkend zijn. Er volgt enige 
uitleg over de subsidie voor de leden die aan de activiteiten deelnemen. 

 
7. Afscheid aftredende commissieleden 

Ineke IJzerman(Groenworkshops) en Ans Francke ( reiscommissie)worden hartelijk 
bedankt voor hun inzet. 

 
 
8. Benoemen nieuwe bestuursleden en commissieleden 
Drie aspirant bestuursledenleden stellen zich voor:  

o Margreet Roelse: naast haar werkzaamheden voor de website en de nieuwsbrief 
is ze ook nog bereid om in het bestuur plaats te nemen! Ze wil voor Clementine 
van Opstal het aanspreekpunt voor de Groenworkshops zijn in het bestuur.  

o Heidie Menheere: is bereid om het secretariaat op zich te nemen.  
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o Astrid van der Poel: was kortdurend uit het bestuur gestapt maar nu gelukkig 
weer beschikbaar. Ze is wel met het secretariaat gestopt.  

o Christien v/d Bosch; voorzitter en herkiesbaar.   
 
 Astrid van der Poel Bestuurslid 
 Margreet Roelse Bestuurslid 
 Heidie Menheere Secretaris 
 Christien v/d Bosch Voorzitter 
 

Christien is herkozen als voorzitter, Astrid, Margreet en Heidie zijn aangesteld als 
bestuurslid.  

 
9. Huldiging jubilarissen 
 25 jaar lid 

Maaike Marijs wordt hartelijk bedankt voor het rondbrengen van de papieren 
nieuwsbrief. 

 Geertje de Voogd wordt hartelijk bedankt voor deelname aan activiteiten. 
 Ook de heer van der Wouden wordt hartelijk bedankt voor zijn  lidmaatschap. 
 
 40 jaar lid 

De heer en mevrouw Noordhoek zijn helaas niet aanwezig. Zij worden hartelijk 
bedankt voor hun werk voor de vereniging. Peter en Lidewy Noordhoek zijn beiden 
heel actief geweest binnen de afdeling. 
Lidewy vanaf 1999 t/m 2016  als vrijwilligster voor het Floraliaproject op de 
basisschool waar zij als leerkracht werkte. Peter is een aantal jaren bestuurslid 
geweest en heeft ook de plantenruilbeurs een aantal jaren georganiseerd. 
Mevrouw Janny Michielsen wordt hartelijk bedankt. Zij heeft zich diverse malen 
ingezet bij de PR-stand. 
Liesbeth Hamelink wordt ook hartelijk bedankt voor haar grote inzet bij verschillende 
functies en commissies. Zij is nu lid van de de reiscommissie. zij heeft voor al haar 
bijdragen een zilveren insigne ontvangen. 
 

10. Rondvraag 
 Geen 
 
11. Sluiting 
 Christien sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst. 
 
Na de pauze volgt de lezing van Gerhard Kanis, werkzaam bij Groenrijk Middelburg. Hij 
neemt ons mee in de wereld van een tuincentrum zoals Groenrijk.  
 
Vlissingen, 24 februari 2020 
Notulisten: 
Astrid vd Poel 
Wendela van Dijken 
 

 


