
 
 

 

NOTULEN JAARVERGADERING GROEI EN BLOEI Gouda e.o. 27 oktober 2021 

Aanwezige bestuursleden: Marianne Dogterom (voorzitter),Hanny Verbakel (secretaris), 

Emily Ganzeveld (penningmeester), Happy van der Valk Bouwman (Bestuurslid), Margo 

Looijenstein (ledenadministratie) 

Afgemeld: geen 

Totaal hebben 23 leden en 5 bestuursleden de presentielijst getekend.  

1. Opening door de voorzitter en mededelingen 

De voorzitter Marianne Dogterom opent de vergadering.  

De mededelingen zijn dat dit gelukkig weer de eerste keer is dat we na de corona 

pauze bij elkaar kunnen komen voor een ALV. De locatie is nieuw i.v.m. het feit dat 

we bij de Driestar voorlopig niet terecht kunnen.  

Van het hoofdkantoor is er een mogelijkheid gekomen om deel te nemen aan een 

workshop Natuurfotografie. Misschien heeft een van de leden hiervoor interesse. 

 

2. Notulen van de jaarvergadering van 27 maart 2019 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de jaarvergadering van 2019 

met dank aan de secretaris. Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

3. Jaarverslag van de Afdeling Gouda en omstreken over 2019 en 2020 

Ook hierbij zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd eveneens 

met dank aan de secretaris.  

 

4. Financieel jaarverslag over 2019 en begroting 2020 

Het woord wordt gegeven aan de penningmeester Emily Looijenstein. 

Korte toelichting op het financieel verslag 2019 en 2020 

 

Winst- en verliesrekening 

Inkomsten 

Bijdrage KMTP Zoetermeer 

De afdracht is gebaseerd op het ledenaantal aan het begin van het boekjaar. 

En bedroeg evenals voorgaande jaren € 4,50 per lid, naast een vaste vergoeding van 

€ 1.000 per jaar. De bijdrage komt neer op € 7,48 per lid 

Het ledenaantal aan het begin van het jaar was 341 leden. Aan het eind van 2019 

hebben we 336 leden. 

Rente 

Er is geen rente meer op de spaarrekening. 

Excursies 

Er werden 5 excursies georganiseerd. Het positieve saldo komt door de extra 

aanmeldingen van de 2-daagse excursie naar Friesland. 



Dit bedrag zal worden gereserveerd om excursie in komende jaren goedkoper aan te 

bieden. In 2020 voor de diner kosten excursie Noord-Holland. 

Workshops 

Er is 1 workshop georganiseerd met in totaal 1 deelnemer. De workshops bij Tuinderij 

Vlijtig Liesje komen te vervallen. 

Vanaf 2020 vallen de georganiseerde workshops onder de excursies. 

Overige baten 

Bestaat uit bijdrage niet-leden tijdens de lezingen en de actie Snoeischaar en 

Mussenvilla's die we gehouden hebben. 

Deze acties hebben we kunnen aanschaffen met de lelies die nog in ons bezit waren. 

 

Uitgaven 

Lezingen 

Er werden 5 lezingen en een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. 

Nieuwsbrief en informatie. 

Door digitalisering zijn de kosten beperkt. 

Ledenwerving 

Dit gebeurt voornamelijk op evenementen die ons gratis toegang verschaffen. 

Overige bestuurskosten 

Betreft deelname aan verschillende vergaderingen en vergoedingen voor 

bestuursleden en werkgroep leden. 

Vrijwilligersbijeenkomst 

Bijeenkomst bestuurs- en werkgroep leden met partners. 

Begroting 2020 

Kosten lezingen zullen in 2020 hoger zijn, omdat de prijzen voor het gebruik van de 

collegezaal zijn verhoogd. 

Financieel verslag 2020 en begroting 2021 
In 2020 zijn er slechts enkele activiteiten doorgegaan i.v.m. Corona. 
Het financieel overzicht wordt op dezelfde wijze doorgenomen als voor 2019 

Korte toelichting op het financieel verslag 2020 

Winst- en verliesrekening 
 
Inkomsten 
Bijdrage KMTP Zoetermeer 
De afdracht is gebaseerd op het ledenaantal aan het begin van het boekjaar. 
En bedroeg evenals voorgaande jaren € 4,50 per lid, naast een vaste vergoeding van 
€ 1.000 per jaar. Het ledenaantal aan het begin van het jaar was 336 leden. Aan het 
eind van 2020 hebben we 326 leden. De bijdrage komt neer op € 7,57 per lid. 
Rente 
Er is geen rente meer op de spaarrekening. 
Excursies 
Er werden 5 excursies georganiseerd. I.v.m. de maatregelen omtrent het COVID-19 
virus heeft er maar 1 excursie plaats kunnen vinden. 
Workshops 
Vanaf 2020 vallen de georganiseerde workshops onder de excursies. 
Overige baten 
Bestaat uit bijdrage niet-leden tijdens de lezing.  
 
 



Uitgaven 
Lezingen 
Er werden 2 lezingen en een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. 
Nieuwsbrief en informatie 
Door digitalisering zijn er dit jaar geen kosten gemaakt. 
Ledenwerving 
Dit gebeurd voornamelijk op evenementen die ons gratis toegang verschaffen.   
I.v.m. de maatregelen omtrent het COVID-19 virus heeft dit niet plaatsgevonden. 
Overige bestuurskosten 
Betreft deelname aan verschillende vergaderingen en vergoedingen voor 
bestuursleden en werkgroepleden. 
Eindejaar presentje verstuurd naar alle leden van onze afdeling. 
Vrijwilligersbijeenkomst 
Bijeenkomst bestuurs- en werkgroepleden met partners heeft i.v.m. de maatregelen 
omtrent het COVID-19 virus dit niet plaatsgevonden. 
 
Begroting 2021 
Begroting 2021 is vrijwel gelijk aan die van 2020.  
I.v.m. de maatregelen omtrent het COVID-19 virus is het nog even afwachten welke 
activiteiten kunnen gaan plaatsvinden. 
. 
 
Na bespreking van alle cijfers zijn er geen vragen uit de zaal.  

 

5. Verslag van de kascommissie 2019/2020 en verkiezing kascommissie 2021 

De kascommissie gedurende deze twee jaar bestond uit Wim Nagel en Pieter Nobel. 

 

De vertegenwoordiger van de kascommissie Pieter Nobel krijgt het woord . 

Pieter en Wim zijn een avond bij de penningmeester Emily Ganzeveld geweest om 

de stukken voor 2019 door te nemen. Telefonisch is er contact geweest over de 

stukken van 2020.  

Alle stukken waren goed duidelijk en werden helder door Emily uitgelegd. De 

kascommissie toont zich tevreden.  

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 2022. In verband met de continuïteit in de kascommissie blijft 

Wim Nagel nog een jaar aan als lid.  

Als nieuw lid voor de kascommissie wordt Mieke Burggraaf verwelkomd.  

 

6. Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Het bestuur stelt een wijziging voor van het Huishoudelijk Reglement onder het kopje 

Vergoeding bestuurs- en werkgroep leden 

De huidige tekst luidt: 

Bestuurs- en werkgroep leden kunnen ieder jaar voor  € 50,-- respectievelijk € 25,-- 

deelnemen aan activiteiten van door Groei & Bloei Gouda e.o. georganiseerde 

activiteiten. 

Er volgt een stemming waarbij alle aanwezige leden unaniem instemmen met de 

wijziging.  



Gewijzigde tekst na goedkeuring ALV d.d. 27 oktober 2021 
Bestuursleden en leden van de excursie en lezingen commissie, evenals de 
webmaster ontvangen jaarlijks het lidmaatschap van het blad Groei&Bloei.  
Voor de overige leden blijft de bijdrage € 25,-- voor het deelnemen aan activiteiten 
door Groei&Bloei Gouda georganiseerd.  
 

7. Bestuursverkiezing 

Tijdens deze laatste vergadering als voorzitter neemt Marianne Dogterom het woord.  

Zij meldt dat naast het aftreden van zowel Marianne als Happy ook Margo en Hanny 

volgens het reglement aftredend zijn. Margo en Hanny zullen nog een paar jaar 

aanblijven omdat er nog geen nieuwe bestuursleden zijn gevonden voor de opvolging 

van de aftredende leden. 

Bij het afscheid van Marianne en Happy neemt Hanny het woord.  

Beide dames zijn al sinds 11 jaar actief als bestuurslid. Marianne als voorzitter en 

Happy als algemeen bestuurslid, verantwoordelijk voor de lezingen. 

Een bestuursperiode bestaat uit 4 jaar plus een eventuele verlenging van 4 jaar. 

Door het 80 jarig bestaan van de afdeling en Covid is dit voor beide dames wat langer 

geworden. Het is nu echter tijd om afscheid te nemen. 

Marianne. 

Als voorzitter heeft Marianne het uitstekend werk verricht. Zij was er altijd om mee te 

denken en zaken in het juiste spoor te leiden. Zo is het beleidsplan aangepast, 

hebben we 2 jubilea mogen meemaken. Het 75 jarig bestaan met een fair in 

Zevenhuizen en het 80 jarig bestaan met een uitstapje naar de 1e Gardenista. 

De bestuursvergaderingen onder leiding van Marianne verliepen altijd soepel en snel.  

Happy 

Happy heeft jarenlang samen met Joke Kraal en Nely de lezingen verzorgd. Ook van 

Nely nemen we vandaag afscheid als lid van de lezingen commissie. Verder was 

Happy altijd bereid tot een helpende hand zoals bij de nieuwjaarsbijeenkomsten met 

de inkoop en bij de vrijwilligersdag. Ook hielp Happy mee met de organisatie van de 

Open tuinen dag.  

Met beide dames was het in het bestuur altijd goed samenwerken en ook met de 

contacten naar de leden en daarbuiten verliep dit goed. Zowel met Marianne als 

Happy hebben landelijke en rayonbijeenkomsten bezocht. 

We gaan beide dames erg missen in het bestuur en we hopen ook zonder hen in het 

bestuur de afdeling draaiende te houden. Het was altijd bijzonder gezellig en goed 

samenwerken. Dank daarvoor.  

Als blijk van waardering is er een afscheidscadeau. Een plantenbak, een diner bon en  

 een aardigheidje.  

 

8. Rondvraag 

Ineke van Tok vraagt of we in deze zaal (Bridge en biljartcentrum De Hoog) blijven. 

De leden vonden de zaal moeilijk te vinden. Tevens was de vraag of de zaal 

goedkoper is dan de Driestar. Het antwoord van het bestuur is ja, maar deze zaal is 

gekozen nadat er bij veel andere locaties in Gouda is gekeken wat de mogelijkheden 

waren omdat we zeker dit jaar geen gebruik kunnen maken van de Driestar.  



 

Thea Wennekes vraagt het woord. Zij vraagt vrijwilligers voor het snoeien van de 

fruitbomen aan de Bloemendaalseweg te Gouda. Hierover worden boekjes 

uitgedeeld.  

 

9. Sluiting 

Hanny sluit de vergadering en nodigt de leden uit voor een kop koffie of thee. 

Na een korte pauze gaan we verder met de lezing door Gerard van Buiten over 

“Heerlijke Herfst.  


