Groei & Bloei Afdeling Zwolle

10 april 2017

19.30 uur ledenvergadering

20.00 uur Lezing Piet Steltman
“de invloed van groen op onze leefomgeving”

Locatie: “Het Anker”
Voorsterweg 36 Zwolle

Zaal open 19.15 uur

Afscheid van onze voorzitter,
Agenda ledenvergadering:
Na een periode van meer dan twee bestuurstermijnen, ofwel
langer dan 8 jaar treedt onze voorzitter Piet de Jong op 10
april af als voorzitter.
Piet heeft dus een lange periode de kar getrokken en daar
zijn we hem zeer dankbaar voor. Zijn vele contacten, zijn
altijd aanwezige enthousiasme en zijn kennis van de natuur
zal het huidige bestuur node gaan missen. Ik ben er zeker van
dat dit ook voor vele van onze leden zal gelden. We zullen
deze avond op gepaste wijze afscheid nemen van de
scheidende voorzitter.

1. Opening en mededelingen
2. Notulen ledenvergadering 12 april 2016
3. Bestuurswisseling voorzitter
4. Jaarverslag secretariaat 2016 (zie verderop)
5. Financieel jaarverslag 2016 (ter inzage vóór aanvang
vergadering)

6. Begroting 2017 (ter inzage vóór aanvang vergadering)
Tijdens de ledenvergadering zal er gestemd worden over
mijn voordracht om het stokje van Piet over te nemen. Ik
heb het laatste jaar al met het zittende bestuur mee mogen
lopen en heb zo kennis kunnen maken met de afdeling
Zwolle van Groei & Bloei en de gang van zaken. In het vorige
Convocaat heb ik mij met een kort stukje al aan u
voorgesteld.

7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie 2017
9. Rondvraag
10.

Mochten er nog andere kandidaten voorzitter willen worden,
óf het bestuur willen versterken, dan kunnen deze
kandidaten zich tot aanvang van de vergadering bij het
bestuur melden.
Jan Linssen,
Kandidaat voorzitter.

Sluiting

Anneke Mallinckrodt, secretaris afd. Zwolle

Jaarvergadering Groei & Bloei afdeling Zwolle
12 april 2016 in “het Engelse Werk – Zwolle”

Groei & Bloei Zwolle is een gezonde club.
Applaus als dank.

Aanwezig: dhr. P.de Jong, dhr. A. Kragt, dhr. J. Linssen,
Dhr. W. Leneman, mw. A. Hage, dhr. van Leijen,
mw. H. Hof-de Boer, mw. H. Oosterlaar-Wildeman,
Afwezig m.k.: dhr. G. Banck

Verslag kascommissie: dhr Leneman stelt voor om het
bestuur decharge te verlenen. Hij heeft de kas gecontroleerd
en in orde bevonden. Komend jaar zullen dhr. Leneman en
mw. H. Oosterlaar beschikbaar zijn in de nieuwe
kascommissie.

Toelichting op de notulen van 14 april 2015:
Opmerking wat betreft bloemschikken: 18-20 cursisten, altijd
dezelfde groepen.
Toevoegen cie. Open Tuinen: mw. H. Kluinhaar en
Mw. T. Huisman.
Kanttekening van de voorzitter: gericht aan de afdeling
bloemschikken: er is een verzoek gedaan vanuit de gemeente
om actief deel te nemen aan de groenversieringen voor de
aankleding tbv koninklijk bezoek op 27 april 2016.
Mw. A. Hage is hier inmiddels van op de hoogte.
Vacature bestuur: dhr. Jan Linssen is vanavond aanwezig, hij
loopt een aantal malen mee met Piet de Jong om de vacature
van voorzitter over te nemen. Jan gaat op deze manier kijken
of het wat voor hem is. Jan wordt met applaus verwelkomt.
Jaarverslag secretaresse: geen apart jaarverslag, zie notulen.
Financieel jaarverslag: penningmeester Aldert Kragt geeft
aan, dat we een goed jaar hebben gehad. In ieder geval
quitte gedraaid. Zie jaarverslag. Incasso om bijdrage
bloemschikkers te innen is intensief maar het loopt.

Rondvraag: er zijn geen vragen.
Sluiting
Deze notulen zijn bij afwezigheid van de secretaresse
mw A. Mallinckrodt opgemaakt door mw H. Oosterlaar.

Jaarverslag secretaris 2016
Bloemschikcursussen: We namen tijdens de kerstdemo
afscheid in deze commissie van Ada Hage, die jarenlang de
drijvende kracht is geweest voor de bloemschikcursussen.
Ada blijft nog actief bij afdelings- en landelijke
bloemschikactiviteiten.. Binnen de commissie neemt
Everdien Post de taken van Ada over.
Er zijn momenteel drie cursusgroepen, die allemaal vol zijn.
Iet Willems won een eerste prijs als semi- prof.
Bloemschikcommissie: Ada Hage, Hennie Kluinhaar, Tanja
Schönbeck. Per maart 2017 legt Ada haar taak neer en wordt
in deze commissie opgevolgd door Everdien Post.

Bestuur:
Piet de Jong (voorzitter)
Jan Linssen (kandidaat-voorzitter )
Aldert Kragt ( penningmeester )
Anneke Mallinckrodt (secretaris )
Allereerst staan wij stil bij het overlijden van Willem
Hoffman. Hij was enthousiast deelnemer aan één van onze
“Open tuinen”.
Notulen jaarvergadering 2016: Anneke Mallinckrodt was met
kennisgeving afwezig op de vergadering wegens vakantie.
Het jaarverslag was wel gemaakt door haar.

Vacatures commissies: Voor de Opentuinen en de
Activiteiten is het bestuur op zoek naar deelnemers .

Ledenbestand: In januari telde de afd. Zwolle 251 leden, er
zijn voor 2017 18 opzeggingen bekend.
Plantenruilbeurs: deze werd in april overgeslagen i.v.m. de
niet- beschikbaarheid van de locatie.
Voor 2017 is de ruilbeurs vastgesteld op zaterdag, 15 april.
Koningsdag in Zwolle: via de gemeente Zwolle kregen wij het
verzoek om voor koningsdag een bijdrage te leveren in de
vorm van “Drijvende tuinen” in de Thorbeckegracht.
Deze werden gemaakt o.l.v. Harry Pierik en met
medewerking van leerlingen van “ de Groene Welle “ .
Open tuinenweekend: Er deden 15 tuinen mee. De evaluatie had plaats
bij de fam. Pierik. Er kwamen in dit jaar twee Open tuinen bij: Fam. v.d.
Vegte (Dalfsen) en fam. Aalders (Zwolle).





Lezingen :
 17 oktober: “De tuinen van weldadigheid “ door L.
Sijens
over biologisch tuinieren en goede grond
 6 december: Kerstdemo Birgit Davids, bloemschikster
20 februari: “Buitenboel” door Annemieke
Spijker over onderhoudsvriendelijk tuinieren20
maart: Tuingoed Folz , zeer gespecialiseerde
kwekerij met breed aanbod vaste planten,
siergrassen en kruiden.
10 april: Piet Steltman, lezing over “de invloed
van Groen op onze leefomgeving”.

Zwolle, februari 2017, Anneke Mallinckrodt, secretaris

17 + 18 juni Open Tuinen
Komende activiteiten:
De commissie Open Tuinen heeft versterking gekregen van
Ton Aalders en (zover mogelijk) ook van Klaas Pierik en
Henny de Lange. Ada Hage en Anneke Mallinckrodt van de
commissie zijn erg blij met hun aanmelding.

10 april

19.30 uur Algemene ledenvergadering
20.00 uur Lezing door Piet Steltman
(zie vorige convocaat)

Op dit moment wordt nog geïnventariseerd welke tuinen dit
jaar te bezoeken zijn. Mocht u zelf ook mee willen doen en
uw tuin open willen stellen voor bezoekers, laat ons dat dan
even weten. Ervaring leert dat het altijd leuk is om je tuin
open te stellen en met de bezoekers te genieten van uw tuin
en om ervaringen en kennis uit te wisselen.

15 april

10.00 – 11.30 uur Plantenruilbeurs
Volkstuinvereniging Ons genoegen
Schellerbergweg 27c Zwolle

10 juni

Intratuin actie “tegel eruit, plant erin
Diepholtstraat 1 Zwolle

Wil u meedoen, laat het even weten aan Ada Hage,
tel 038 - 4534229

17/18 juni Open tuinen
Zie website (gegevens volgen nog)

