NOTULEN JAARVERGADERING GROEI EN BLOEI Gouda e.o. 27 maart 2019
Aanwezige bestuursleden: Hanny Verbakel (secretaris, vervangend voorzitter), Emily Looijenstein
(penningmeester), Margo Looijenstein (ledenadministratie)
Afgemeld: Marianne Dogterom (voorzitter), Happy van der Valk Bouwman (Bestuurslid), Ton en Corrie
Stolk (leden)
Totaal hebben 26 leden en 3 bestuursleden de presentielijst getekend.
1. Opening door de (vervangend) voorzitter en mededelingen
In verband met de afwezigheid van de voorzitter Marianne Dogterom worden de honneurs
waargenomen door de secretaris Hanny Verbakel. Zij heet alle leden hartelijk welkom bij de
jaarvergadering waaronder ook enkele nieuwe (oud) leden.
Wat betreft de mededelingen geeft zij aan dat de Terugblik op recente activiteiten voortaan
ook vermeld worden in de Vooruitblik waarvan het 2e kwartaal 2019 binnenkort verschijnt. De
terugblik is terug te vinden op de website. De eerst excursie was die naar Double Check Lily
in Moerkapelle met een deelnemers aantal van 20 personen. Een zeer geslaagde excursie.
De actie Tegel eruit en plant erin in samenwerking met Intratuin Bredeweg Zevenhuizen heeft
1 nieuw lid opgeleverd en er zijn meer dan 200 tegels opgehaald.
Wat betreft de jubileumreis naar Gardenista kan gemeld worden dat er een grotere bus is
besteld en dat er nu 60 leden meegaan op donderdag 18 mei a.s. Leden die alsnog mee
zouden willen komen op een reservelijst.
Verder is de afdeling druk bezig met de organisatie van de Open tuinen dag in de Nationale
Tuinweek op zaterdag 15 juni a.s. Hierbij is er een samenwerking met de Tuinambassadeurs
Steenbreek Gouda die voor een stadswandeling zorgen.
Door de excursie commissie is er een enquête samengesteld met vragen betreffende de
wensen van de leden voor de excursies. Deze zal in de pauze worden uitgereikt.
Als punt van orde deelt Hanny mee dat de lezing vrijwel direct na de jaarvergadering zal
beginnen en dat de koffie pauze rond 21.00 uur is.
2. Notulen van de jaarvergadering van 22 maart 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de jaarvergadering van 2018 met
dank aan de secretaris. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Jaarverslag van de Afdeling Gouda en omstreken over 2018
Ook hierbij zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd eveneens met dank
aan de secretaris.
4. Financieel jaarverslag over 2018 en begroting 2019
Het woord wordt gegeven aan de penningmeester Emily Looijenstein.
Inkomsten:
Begin van het jaar hadden we 318 leden en aan het eind 341, waarbij de afdracht per lid nog
steeds 4,50 euro bedraagt. De rente is tegenwoordig bijna nihil en bedraagt nog slechts 2,86
euro.
Er werden 4 excursies georganiseerd. Het negatieve saldo van 25,25 euro heeft te maken met

het feit dat de gemaakte voorbereidingskosten voor de tweedaagse excursie 2019 ten lasten
komt van 2018. Dit was niet voldoende opgenomen in de begroting.
Wat betreft de overige baten deze bestaat uit een bijdrage niet-leden tijdens de lezingen en de
actie Regenton die we gehouden hebben. De regentonnen hebben we deels kunnen
aanschaffen met de lelies die nog in ons bezit waren.
Uitgaven:
Ledenwerving gebeurt voornamelijk op gratis activiteiten, maar we hebben wel A6
promotieflyers laten drukken i.v.m. de activiteiten rond Steenbreek.
Begroting 2019
Er is een hoger bedrag opgenomen voor overige bestuurskosten, in de voorafgaande
begrotingen was de post vergoedingen voor bestuursleden en werkgroep leden niet geheel
opgenomen.
Kosten lezingen zullen in 2019 hoger zijn, omdat de prijzen voor het gebruik van de
collegezaal zijn verhoogd.
Om extra activiteiten voor het 80-jarige jubileum in 2019 te kunnen financieren gebruiken we
het in 2018 behaalde resultaat.
Er zijn verder geen vragen vanuit de zaal.
5. Verslag van de kascommissie 2019 en verkiezing kascommissie 2020
De vertegenwoordiger van de kascommissie Joke Kraal krijgt het woord .
Joke meldt dat zij samen met Ton Stolk bij de penningmeester is geweest en dat alle stukken
er buitengewoon keurig uitzagen. Alles werd helder en duidelijk uitgelegd.
De penningmeester krijgt applaus.
De zaal wordt verzocht het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid en de
penningmeester decharge te verlenen voor de uitvoering hiervan. Door middel van applaus
gaat de zaal akkoord.
De voorzitter dankt de kascommissie en vraagt de zaal wie er zitting wil nemen in de
kascommissie voor 2020.
Als nieuw lid voor de kascommissie wordt Wim Nagel verwelkomd. Pieter Nobel wordt reserve
lid.
6. Bestuursverkiezing
In verband met het 80 jarig bestaan zijn de voorzitter Marianne Dogterom en bestuurslid
Happy van der Valk Bouman bereid nog een extra jaar aan te blijven.
Joke Kraal van de lezingencommissie blijft ook nog een jaar.
Wel is Patricia Niewold toegetreden tot de lezingencommissie waarvoor zij een hartelijk
applaus ontvangt.
Voor volgend jaar wordt er een nieuwe voorzitter gezocht en een bestuurslid. Hieraan zal in
de loop van het jaar aandacht worden besteed.
7. Rondvraag
Joke Kraal vraagt wat het idee is dat de leden de koffie bij de lezingenavond niet hoeven te
betalen. Dit bedrag is laag nl. 50 eurocent. Hanny antwoordt dat het bestuur dit besluit vorig
jaar heeft genomen als een gebaar naar de leden.
Er zijn verder geen vragen.
Hanny sluit de vergadering met de mededeling dat we over een minuut of 10 doorgaan met de
lezing van Hans van Horssen “de tuin in alle seizoenen”.
Na ongeveer 45 minuten is er een pauze.

