
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     

5 maart 2019 
 
1. Opening door de voorzitter 
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de 37 aanwezige leden 
en het bestuur van de afdeling. De bestuursleden mevrouw van de Wiel, 
de heer Verhoef en mevrouw Bontan hebben zich afgemeld evenals de 
leden mw. Lieber en mw. Riep. 
Op dit moment telt de afdeling 234 leden. Nieuwe leden zijn welkom en 
noodzakelijk voor de afdeling. Om meer bekendheid te krijgen en om de 
afdeling te promoten neemt de afdeling deel aan de open tuinendag in 
Westbroek en de opendag van Tuinderij Eyckenstein. Het zou fijn zijn als 
leden bereid zijn om een dagdeel als standbemaning op te treden. Een 
inschrijflijst ligt op de tafel. 
  
2. Verslag ALV 7 maart en het verslag extra ALV 4 september 2018 
 
De voorzitter stelt de verslagen ter discussie. De verslagen zijn duidelijk 
en compleet en er zijn geen opmerkingen, ook niet naar aanleiding van de 
verslagen. De verslagen worden vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag van de secretaris over 2018 
 
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris voor een korte toelichting 
op het jaarverslag waarin de vele activiteiten van de afdeling staan 
vermeld. Omdat er geen vragen of opmerkingen zijn wordt het verslag 
onder dank zegging aan de secretaris vastgesteld. 
 
4. Financieel jaarverslag van de penningmeester over 2018. 
 
De voorzitter stelt voor om bij punt 4 ook gelijk punt 8 te bespreken. De 
penningmeester licht het verslag toe en kan een positief resultaat melden 
van 327,41 euro wat aan de reserve wordt toegevoegd. Het verminderen 
van het aantal keren dat het infoblad uitkomt per jaar heeft een positief 
resultaar gehad.  

 
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 vragen zijn wordt het financieel jaarverslag en de 
begroting onder dank zegging aan de penningmeester goedgekeurd. 
 
5: Verslag van de Kascommissie 

 
De heer Prins doet verslag van de controle van de commissie op 11 
februari 2019. De boeken zijn gecontroleerd en er zijn steeksproefgewijze 



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. Ook heeft er een controle van de boekhouding van de regio 
Utrecht plaats gevonden. Alles is akkoord bevonden. Vermeld moet 
worden dat de penningmeester gehoor heeft gegeven aan het verzoek van 
de vorige kascommissie en een aparte rekening heeft geopend voor regio 
Utrecht. Dit wordt zeer gewaardeerd. 
 
6. Goedkeuring financieel verslag en décharge penningmeester en       

bestuur 
 

Onder dank zegging voor het gevoerde financieel beleid wordt de 
penningmeester gedéchargeerd en eveneens wordt het bestuur 
gedéchargeerd voor het totaal gevoerde beleid. 
 
7. Benoeming nieuw lid kascommissie 

 
Mevrouw Algi treedt statutair af. Mevrouw L’Honoré Naber 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: Herbenoeming bestuursleden   

 
Mevrouw Couwenbergh en mevrouw Schreuder treden statutair af. Beide 
hebben zich opnieuw beschikbaar gesteld. Het bestuur stelt voor om beide 
voor een nieuwe termijn te benoemen waarbij mevrouw Schreuder 
opnieuw als penningmeester/secretaris zal optreden. Er zijn geen 
tegenkandidaten en de voordracht wordt door de ledenvergadering bij 
acclamatie overgenomen. 
 

10. Rondvraag 
 
Er zijn twee vragen over de actie Steenbreek en de jumelage. Wat betreft 
Steenbreek is de afdeling actief en wordt op dit moment door mevrouw 
Schreuder en mevrouw Reijnhout gewerkt aan een plan van aanpak 
samen met de IVN voor de wijk Weltevreden. In de zomer zal er een fact 
finding missie door enkele bestuursleden plaatsvinden in Coesfeld om te 
zien of en wat er mogelijk is bij een eventuele uitwisseling. 
 

 
 

 
 

 
 
 


