K.M.T.P. Groei & Bloei Veluwezoom
Notulen jaarvergadering gehouden op 20 februari 2020. Aanwezig: Will Budel, Geert Huetink, Carla
Hupjé, Tineke Mäkel notulist, 25 leden en 6 huisgenoten. Carla treedt op als voorzitter.
1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen. Lid van de kascommissie Wim Daamen heeft
zich ’s morgens telefonisch afgemeld wegens ziekte. De kas heeft hij wel gecontroleerd en is in orde
bevonden.
2. Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering 21 februari 2019. De notulen worden
ongewijzigd goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2019. Geen opmerkingen.
4. Jaarrekening, verslag kascommissie 2019 en begroting 2020. De leden van de kascommissie
konden deze avond niet aanwezig zijn (zie agendapunt 1). Josien de Munter en Wim Daamen hebben
wel de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Ali wordt gedechargeerd voor 2019 en ze geeft uitleg
over de jaarrekening 2019 en de begroting van 2020. De opbrengst van de verloting van de ruilbeurs
viel tegen. Wel waren er mooie bloembollen als prijs. De lezingen zijn niet over het budget
heengegaan. Voor 2020 wordt verwacht dat inkomsten door meer leden iets hoger zullen uitvallen,
maar het versturen van de nieuwsbrief zal duurder zijn, omdat Sandd samen is gegaan met Post nl.
Sandd was goedkoper. Geen opmerkingen of aanmerkingen over de begroting voor 2020 en deze
wordt goedgekeurd.
5. Samenstelling kascommissie 2021. De kascommissie zal in 2021 bestaan uit Josien de Munter en
Ed Visser. Harm Bluemink zal reserve zijn.
6. Bestuurssamenstelling. De bestuurstermijn van Geert Huetink is verstreken en er is geen
tegenkandidaat. Geert gaat een volgend termijn in. Carla roept de leden op om er over na te denken en
zich op te geven als bestuurslid.
7. Tuinclub Tilia. Tineke geeft een toelichting. Groei & Bloei lid Hans van Beek van de afdeling
Zutphen heeft bij ons vorig jaar tijdens de jaarvergadering een oproep gedaan om een tuinclub op te
richten. Het is mooi van Groei & Bloei dat afdelingen samen kunnen werken en met een vliegende
start kwam een tuinclub van de grond. Door een nare toevalligheid zijn helaas 2 leden ervan in 2019
overleden. De wachtlijst, die aanvankelijk bestond, is hierdoor opgeheven. Eens in de maand op een
zaterdagmiddag zal een lid van de tuinclub een evenement organiseren. Dit is van te voren vastgelegd
tijdens een vergadering in februari.
8. Landelijk: Ledenraad. Gardenista. Carla geeft uitleg over de nieuwe structuur. Dit alles staat al
uitgebreid beschreven in de nieuwsbrief van januari 2020. Ze doet een oproep om zich als lid voor de
ledenraad aan te melden. Gardenista wordt in 2020 op een grotere locatie gehouden, waardoor
uitbreiding mogelijk is. De Stedendriehoek organiseert op 15 mei een excursie naar dit evenement. Er
zijn nog vrijwilligers nodig.
9. Jubilarissen. We hebben maar liefst 6 jubilarissen. 25 jaar - mw. M.M. Grijpma-Munning (oud
voorzitter) en mw. M. de Haan-Tielen. 40 jaar – dhr. H.J. van Hensbergen en dhr. J.H. Roering. 50
jaar – Bibliotheek in Doesburg. 60 jaar – dhr. Ir. B. Vrijhof. Hij heeft jarenlang snoeicursussen
gegeven en bijzonder is, behalve zijn lange lidmaatschap, dat hij volgende week zijn honderdste
verjaardag hoopt te vieren. Alle jubilarissen werden gehuldigd met een boeket bloemen. Bij dhr. Ir. B.
Vrijhof werd langer stil gestaan. Hem werd in aanwezigheid van zijn dochter en zoon, die speciaal uit
Drenthe waren overgekomen, een oorkonde en speld uitgereikt en er werd gememoreerd waarmee hij
in zijn lange leven zoal is bezig geweest. Bessel Vrijhof is directeur van de Dienst Algemene
Begraafplaatsen en Crematoria van Amsterdam geweest en werd betrokken bij de wens van Japan om
in Nederland eer te bewijzen aan de grote verdiensten i.v.m. de vele waterbouwkundige werken van Ir.
Van Doorn, die in de gemeente Brummen was geboren en op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in
Amsterdam was begraven in 1906.
Rondvraag en sluiting. Geen vragen tijdens de rondvraag. Op deze feestelijke avond was de
koffie/thee en taart gratis.

