Verslag van de algemene ledenvergadering van de afdeling De Bilt
– Bilthoven, Huis ter Heide e.o. van de K.M.P.T/Groei en Bloei op 6
maart 2018
1.

Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de 28 aanwezige leden
en het bestuur van de afdeling. De heer l’Honoré Naber heeft zich
afgemeld evenals het bestuurslid mevrouw v. d. Wiel. De voorzitter maakt
de aanwezige leden die de jaarvergadering bezoeken, er op attent dat
ieder een gratis lot en een gratis consumptie ontvangt. Ook benadrukt zij
dat als er ideeën leven over onderwerpen voor lezingen, excursies etc. het
bestuur dat heel graag hoort.
2.

Verslag ALV 7 maart 2017

De voorzitter stelt het verslag ter discussie. Het verslag is duidelijk en
compleet en er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
3.

Jaarverslag van de secretaris over 2017

Aan de hand van het verslag maakt de voorzitter een aantal opmerkingen;
A: aantal leden
Per 1 januari 2018 telt de afdeling 233 leden. Hoewel het er tijdens het
jaar naar uitzag dat we de 250 leden zouden halen, is dat niet gelukt
jammer genoeg. Wel is het aantal leden weer toegenomen ten opzichte
van 2017, dus op naar de 250!
B: Commissies
Het aantal commissies is uitgebreid met de barcommissie die goed werk
verricht.
C: Ledenwerving
Het bestuur heeft een inventarisatie gemaakt van de verschillende externe
activiteiten in de gemeente. Hieruit is een eerste selectie gemaakt van
zo’n 4 activiteiten waaraan we proberen deel te nemen.
D: Activiteiten in 2017
 Lezingen
De lezingen zijn goed bezocht, met tussen de 40 – 70 personen. De
onderwerpen zijn gevarieerd en we proberen elk jaar iets
spetterends te bedenken, zodat ook niet leden kunnen kennis
maken met onze club. (bekendheid vergroten)
De kerstdemo, was een leuke avond gegeven door enthousiaste
jonge mensen.
 Landelijke en regionale bijeenkomsten
Een aantal bestuursleden bezocht de landelijke vergadering,
afgelopen jaar in Amsterdam. Deze vergaderingen hebben een
wisselend thema en zijn bij uitstek de plaats om met andere
afdelingen van gedachte te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.
Het regio evenement “tuinplezier” was een groot succes en druk
bezocht ongeveer 2700 bezoekers.
 Excursies











De dagexcursie was verplaatst naar juni en trok duidelijk minder
deelnemers dan het jaar ervoor. Of het aan de andere datum lag
moet blijken nu de datum voor 2018 terug is naar juli.
De meerdaagse excursie naar Schotland was een groot succes en
trok veel deelnemers.
Ook de korte excursies in de buurt liepen goed.
Workshops
De workshops laten een wisselende resultaat zien, de snoeicursus
was een groot succes en overtekend! Maar andere workshops
moesten worden afgelast door gebrek aan belangstelling
Activiteiten met derden
Ook dit jaar hebben we een aantal activiteiten georganiseerd met
partners zoals de plantjesmarkt bij WVT of de activiteit bij
Reinaerde voor kinderen of de bijeenkomst in de Lage Vuursche
samen met de afdeling Soest, met wisselend succes.
Maandboekje
Vorig jaar is besloten om het maandboekje minder vaak uit te laten
komen en zo kosten te sparen. Dat is goed verlopen, de
adverteerders zijn door de inzet van Joke (advertenties op onze
website) gebleven en het heeft zo echt geld opgeleverd. Het
papieren exemplaar is omgedoopt in Infoblad i.p.v. maandblad.
Flyer
Ook dit jaar is er een flyer gemaakt waarop al onze activiteiten voor
2018 vermeld staan. Deze wordt ruim verspreid in de hele
gemeente. De flyer kan niet als inlegvel worden meegestuurd met
het infoblad omdat hij er dan uitvalt maar hij is op de ledenavonden
te verkrijgen.
Lustrum
De voorzitter merkt op dat de afdeling al op leeftijd is en over niet
al te lange tijd (enige jaren) 100 jaar bestaat. De voorzitter vraagt
een ieder na te denken over hoe we dit heugelijke feit zullen vieren.

Omdat er geen vragen of opmerkingen zijn wordt het verslag onder dank
zegging aan de secretaris vastgesteld.
4.

Financieel jaarverslag van de penningmeester over 2017.

De penningmeester ligt het verslag toe. De heer Algie vraagt hoe het zit
met het lidmaatschapsgeld dat de leden betalen aan Zoetermeer. Welk
bedrag komt er naar de afdeling? De penningmeester antwoordt dat elke
afdeling een basisbedrag krijgt dat bedoeld is voor het draaiend houden
van de organisatie gebaseerd op een x aantal leden. Voor leden boven het
basis aantal krijgt de afdeling een klein bedrag. Zoetermeer hanteert
hiervoor een vaste formule. Het idee is dat ook kleine afdelingen moeten
kunnen blijven bestaan en dat de administreatieve kosten voor een
afdeling boven een bepaald aantal leden eigenlijk niet meer toenemen.
Begroting:
Uitgangspunt is dat activiteiten kostendekkend moeten zijn met
uitzondering van de lezingen waaraan we meer uitgeven dan we van G&B
krijgen en dat de uitgaven en de inkomsten van de afdeling tegen elkaar

weggeschrapt op nul uitkomen. Mochten we een jaar met verlies eindigen
dan kunnen we nu nog aanvullen uit onze reserves.
Omdat er geen verdere vragen zijn wordt het financieel jaarverslag en de
begroting onder dank zegging aan de penningmeester goedgekeurd.
5:

Verslag van de Kascommissie

Mevrouw van de Vrugt doet verslag van de controle van de commissie op
14 februari 2018. De boeken zijn gecontroleerd en er zijn
steeksproefgewijse controles geweest van de kosten van de excursies en
vergoedingen van sprekers. Ook de saldi van de bankrekeningen zijn
bekeken en de kleine kas is geteld. Alles is akkoord bevonden. Naast de
opmerking van vorig jaar die herhaald is, is opnieuw aangedrongen op het
openen van een aparte rekening voor regio Utrecht. De penningmeester
heeft aangegeven deze wens te zullen honoreren.
6.

Goedkeuring financieel verslag en décharge penningmeester

Onder dank zegging voor het gevoerde financieel beleid wordt de
penningmeester gedéchargeerd.
7.

Benoeming nieuw lid kascommissie

Mevrouw van de Vrugt treedt statutair af. Mevrouw Blauwendraad stelt
zich beschikbaar als nieuw lid van de kascommissie en wordt door de
ledenvergadering benoemd.
8.

Begroting 2018

Dit punt is reeds behandeld onder punt 4, financieel jaarverslag.
9:

Benoeming nieuw bestuurslid

Het bestuur stelt voor om mevrouw van de Vrugt als 2de secretaris te
benoemen in het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten en de voordracht
wordt door de ledenvergadering overgenomen.
10.

Rondvraag

Het antwoord op de vraag over de snoeicursus is, de snoeicursus wordt
gehouden, op 7 april, adres Windvang 30 in Maartensdijk
Tot slot bedankt de voorzitter alle leden die de vergadering hebben
bijgewoond en roep zij op om vooral regelmatig de website van de
afdeling te bezoeken om zo op de hoogte te blijven van de laatste
nieuwtjes en ontwikkelingen.
Bilthoven, maart 2018, Ellen van de Vrugt, 2e secretaris

