
 

Notulen van de jaarvergadering van Groei en Bloei Veluwezoom op 17 februari 2022 in De Kerkhorst 

te Spankeren. 

Aanwezig:  bestuur Groei en Bloei Veluwezoom: Ali Bosveld, Will Budel, Geert Huetink,  

Carla Hupjé, Tineke Mäkel. {Tineke treedt op als voorzitter en Carla notuleert.} 

18 leden en 4 huisgenoten 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen 

Tineke Mäkel opent de vergadering en heet de leden welkom. Er zijn geen ingekomen 

stukken. 

Vier leden zijn in 2020 en 2021 overleden: De heer B. Vrijhof, Mevrouw Groen, Mevrouw v.d. 

Weele en mevrouw Bosman.  B. Vrijhof werd tijdens de jaarvergadering in 2020 nog 

gehuldigd voor zijn 60-jarig jubileum en kort daarop vierde hij zijn 100ste verjaardag. 

 

2. Vaststelling notulen jaarvergadering op 20 februari 2020. 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Door corona kon in 2021 geen jaarvergadering 

worden gehouden. 

 

3. Jaarverslagen 2020 en 2021 

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de jaarverslagen. Het is jammer dat 

er in 2021 – het jaar van het 125-jarig bestaan van Veluwezoom – maar zo weinig activiteiten 

konden doorgaan. 

 

4. Jaarrekening en verslag kascommissie 2020 en 2021 

De kascommissie bestond uit Josien de Munter en Ed Visser en Harm Bluemink was reserve 

lid. De kas is gecontroleerd door Josien de Munter en Ed Visser. Ed Visser kan niet aanwezig 

zijn en Josien de Munter meldt dat de kascommissie de jaarrekeningen in orde heeft 

bevonden. Hiermede is Penningmeester Ali Bosveld decharge verleend. 

Tineke dankt de kascommissie voor het verrichte werk. 

Begroting 2022 

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de begroting. De begroting 2022 

wordt goedgekeurd. 

 

5. Kascommissie volgend jaar 

De kas over 2022 wordt gecontroleerd door Harm Bluemink en Ed Visser, Ton Eikelboom is 

reserve. 

 

6. Bestuur 

Carla Hupjé was in 2021 aftredend, zij is gewoon doorgegaan. 

Volgend jaar zijn drie bestuursleden aftredend. Het bestuur heeft dringend behoefte aan 

versterking/uitbreiding. Het bestuur zoekt ook iemand die kan helpen bij het maken van 



digitale nieuwsbrieven. Carla kan ziek zijn of met vakantie en het zou fijn zijn als er dan 

iemand anders is die de nieuwsbrief kan maken en versturen. 

 

7. Communicatie met de leden 

Sinds corona verloopt de communicatie met de leden via digitale nieuwsbrieven. Het bestuur 

wil in de toekomst 1 x per jaar een papieren nieuwsbrief uitbrengen met het jaarprogramma 

voor dat jaar. Er zijn ± 15 leden zonder computer en het is van belang dat zij wel op de 

hoogte blijven van de afdelingsactiviteiten. Carla vraagt wat de leden hiervan vinden. Bevalt 

het dat veel digitaal gaat? Ook de vergaderstukken van vandaag konden digitaal worden 

ingezien. De leden zijn tevreden met de digitale nieuwsbrieven. Het bestuur gaat verder op 

de ingeslagen weg. 

 

8. Zaaiclub Veluwezoom 

In 2021 is op initiatief van Marike Farenhorst de Zaai- en stekclub Veluwezoom opgericht. De 

club telt negen leden. De leden hebben stekjes en zaden uitgewisseld en via de 

whatsappgroep wordt informatie, successen en problemen met elkaar gedeeld. Op de 

plantjesmarkt in mei werden plantjes voor een klein prijsje aangeboden. In 2022 zal dit weer 

gebeuren. Gé Eikelboom meldt zich aan voor de zaai- en stekgroep, haar aanmelding wordt 

doorgegeven aan Marike Farenhorst. 

 

9. Landelijk 

a. Gardenista – is al twee keer uitgesteld maar wordt nu in mei gehouden. 

b. Groei en Bloei bestaat 150 jaar – aan dit jubileum wordt dit jaar aandacht besteed 

vanuit Zoetermeer. 

 

10. Jubilarissen 

In 2021 en 2022 zijn er maar liefst 11 leden die een jubileum vieren: 

50 jaar -  Heer Van der Spreng 

40 jaar - Mevrouw W. Roseboom 

40 jaar  De heer G.A. Jans 

40 jaar  Mevrouw Frings 

25 jaar  Fam W. en N. Daamen 

25 jaar  De heer W. Budel 

25 jaar  Fam. J.W. Bosch 

25 jaar  De heer G.J. Schönthaler 

25 jaar  Mevrouw G. Eikelboom-Beumer 

25 jaar  Mevrouw A. Sleeboom 

25 jaar  Mevrouw M.M.C. Mäkel-van Daatselaar 

Vijf leden zijn aanwezig en worden in de bloemetjes gezet. De andere jubilarissen krijgen hun 

bloemen thuisbezorgd. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

Ina Meenink heeft belangstelling om mee te gaan doen aan de tuinclub Tilia. Deze informatie 

wordt doorgespeeld aan Tilia. 

Om ± 20.00 uur wordt de vergadering gesloten. Aansluitend geeft Frans Nienhuis een lezing. 

 


