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Verslag ALV Groei & Bloei Ommen d.d. 30 maart 2022 

 
1. Opening 
De voorzitter, Caroline Dekker, opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er zijn weinig leden 
vanavond, maar heel fijn dat jullie er zijn, aldus de voorzitter. 
Normaliter wordt ook het erelid, Sieneke Grootenhuis-Tonckens welkom geheten, maar zoals eerder bericht, is 
zij verleden jaar getroffen door een herseninfarct en daarom niet aanwezig. 
Er zijn afmeldingen ontvangen van Ella Roelfs, Betsie Grondman en Hennie van Niel. 
Naast het bestuur zijn er 18 leden aanwezig. 
 
2. Verslag d.d. 15 september 2021 
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of aanvullingen m.b.t. het verslag. 
 
De voorzitter merkt n.a.v. het verslag het volgende op: 
- Blz. 1, 3. Jaarverslag 2019 en 2020, terugloop in aantal leden: dit speelt ook landelijk. Het behoud van 

leden is een aandachtspunt. Werven vraagt echter inspanning en gezien de omvang van het huidige 
bestuur is het op dit moment niet zo makkelijk om hier zelf actief in te acteren. 

- Blz. 1, 4. Financiën, ideeën voor besteding overschot 2020/2021: de penningmeester komt hier bij 
agendapunt 4 op terug. 

- Blz. 2, 9. Vacatures: het bestuur heeft hier veel aandacht voor gevraagd, maar het blijft actueel. De 
voorzitter komt hier bij agendapunt 8 op terug. 

 
Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag 2021 
De secretaris, Yvonne Seuntjens, blikt aan de hand van een foto-impressie kort terug op de activiteiten die in 
de 2e helft van 2021 zijn georganiseerd. Vanwege corona konden er in de eerste helft van 2021 geen 
activiteiten worden aangeboden. 
 
4. Financiën 
De penningmeester, Tineke Attema, geeft een korte toelichting aan de hand van een powerpointpresentatie. 
Het resultaat over 2021 is, mede omdat het 1e halfjaar geen activiteiten konden worden aangeboden, € 610 
positief. Het eigen vermogen per 31 december 2021 is € 8.402. 
De bijdrage vanuit Groei & Bloei landelijk wordt minder i.v.m. de terugloop van het aantal leden.  
In 2021 is een extra bedrag aan beheerskosten uitgegeven van € 150. Dit betreft een vergoeding van € 50 per 
bestuurslid voor printwerkzaamheden, gereden kilometers e.d. 
De lezingen hebben minder gekost dan begroot omdat in de 1e helft 2021 geen fysieke lezingen georganiseerd 
zijn. Wel hebben we in deze periode een paar keer meegedaan met de online lezingen van Groei & Bloei 
Salland. 
Het bloemschikken over het 1e halfjaar was kostenneutraal. Het tweede halfjaar was er bij de beginnersgroep 
sprake van bijna het dubbele aantal aanmeldingen t.o.v. de afgelopen jaren. Dit heeft geresulteerd in een 
opbrengst van € 228 voor 2021. 
De planten die Harry Boven gratis ter beschikking heeft gesteld voor de plantenruilbeurs, zijn dit jaar voor een 
zacht prijsje verkocht. Dit heeft een leuk bedrag opgeleverd. Ook de verloting die onze vorige voorzitter, 
Harriët Weitkamp, heeft aangeboden, heeft geld opgebracht. Al met al is er over 2021 sprake van een goed 
resultaat. 
 
De leden is gevraagd naar ideeën voor besteding van het overschot van 2020/2021. Geopperd is om gratis 
tickets aan te bieden voor Gardenista (25 t/m 29 mei 2021). De tickets kosten € 18,50 aan de kassa. Het 
bestuur heeft besloten deze suggestie over te nemen en een gratis kaart beschikbaar te stellen voor alle leden. 
Leden kunnen zich hiervoor inschrijven via de website. Kaarten voor introducees zijn voor € 12 per stuk te 
bestellen. Deze actie krijgt applaus vanuit de zaal. 
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Het resultaat voor 2022 is begroot op € 0.   
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering, waarmee de begroting is goedgekeurd. 
De voorzitter dankt Tineke voor de toelichting. 
 
5. Verslag kascommissie 2021 
Adri Bertling geeft aan dat zij samen met Hennie van Niel de boeken en jaarcijfers over 2021 heeft 
gecontroleerd bij de penningmeester thuis. Ze hebben alles bekeken en geen onrechtmatigheden ontdekt. De 
kascommissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat de penningmeester heeft verzet en vraagt de 
leden de penningmeester decharge te verleden.  
 
De voorzitter dankt de kascommissie voor hun werkzaamheden. 
 
6. Voorstel tot decharge penningmeester 
De penningmeester wordt onder dankzegging decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 
 
7. Benoeming leden kascommissie 
Hennie van Niel is aftredend, Adri Bertling blijft nog 1 jaar lid van de kascommissie. Vanuit de vergadering 
meldt Herma Colijn zich aan als nieuw lid van de kascommissie. De benoeming van Adri en Herma wordt 
bekrachtigd in de vergadering. 
 
8. Benoeming mw. M. Oudshoorn als bestuurslid / herbenoeming zittende bestuursleden en vacatures  
    binnen het bestuur 
Het bestuur heeft een brandbrief rondgestuurd omdat het niet makkelijk is gebleken om als bestuur weer 
voltallig te worden en heeft daarom de leden gevraagd zich verkiesbaar te stellen. Machteld Oudshoorn heeft 
zich inmiddels verkiesbaar gesteld. De leden gaan met applaus akkoord met haar benoeming als bestuurslid. 
Ook de herbenoeming van Tineke Attema als bestuurslid/penningmeester voor de 2e termijn wordt door de 
leden met applaus akkoord bevonden. De secretaris, Yvonne Seuntjens, heeft aangegeven nog 1 jaar aan te 
blijven. De voorzitter, Caroline Dekker, heeft volgend jaar 2 termijnen volgemaakt en is voornemens dan af te 
treden.  
Op dit moment is er nog 1 vacature in het bestuur en volgend jaar komen hier 2 vacatures bij. De situatie blijft 
kritisch. Als er geen opvolging komt, zullen er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. 
Op de vraag wat de leden van de brief vonden, geeft Adri Bertling aan dat deze duidelijk was en ook duidelijk is 
dat de nood hoog is. Het zou jammer zijn als onze vereniging niet zou kunnen worden voortgezet, aldus Adri. 
De voorzitter merkt op dat we nog veel activiteiten organiseren met een mooie groep vrijwilligers die hier veel 
in doen. Maar ook bestuurlijk moet de zaak op orde zijn. Mocht het niet lukken om de vacatures te vervullen, 
dan is een mogelijke optie om samen te gaan met een andere afdeling, maar dat heeft op dit moment niet de 
voorkeur. 
Daarnaast is er nog de vacature voor webmaster. De secretaris verzorgt naast het secretariaat ook de website. 
Gezien het steeds groter wordende belang van een actuele website (we communiceren steeds meer via de 
website) geeft deze combinatie teveel werk voor 1 persoon.  
 
Op de vraag van Herma Colijn of nieuwe leden ook worden opgenomen in de maillijst antwoordt de voorzitter 
dat als hun mailadres bekend is, dit zeker het geval is. Daarnaast organiseert het bestuur enkele keren per jaar  
kennismakingsbijeenkomsten met nieuwe leden. Dit heeft vanwege corona stilgelegen maar wordt nu weer 
opgepakt. 
 
9. Rondvraag 
- Wim Weitkamp geeft aan dat de open tuinen commissie bezig is met de voorbereiding van de open tuinen 
  dagen in juni. Hij roept tuineigenaren die ook mee willen doen op om zich bij hem te melden.  
- De voorzitter meldt dat binnenkort een brainstormbijeenkomst met de vrijwilligers wordt georganiseerd. 
 
10. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dank aan eenieder. 


