
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     

7 september 2021 
 
1. Opening door de voorzitter 
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de 32 aanwezige leden, 
lid van het Hoofdbestuur Annette Simons en het bestuur van de afdeling. 
Voor het eerst wordt na vele jaren de ALV gehouden in de zaal van de 
Pieter de Hooghflat, het nieuwe onderkomen van de afdeling.  
Door Corona wordt de ALV in september gehouden en niet in de 
gebruikelijke maand maart. Er heeft zich één lid afgemeld voor de 
vergadering mevrouw l’Honoré Naber. 
Tijdens de Corona periode is het aantal leden afgenomen. Besloten is om 
met een flyer campagne, ondersteund door Zoetermeer, nieuwe leden te 
werven. Dit heeft als resultaat 23 nieuwe leden opgeleverd. Echter we zijn 
nog niet klaar. Op 25 september wordt door de gemeente een 
ontmoetingsdag georganiseerd. G&B zal deelnemen met een stand op de 
markt die staat bij de kinderboerderij aan de melkweg. De afdeling zal 
hier Heuvelrugplanten promoten en verkopen en proberen nieuwe leden te 
werven. 
De regionale activiteit op 4 september in de Botanische Tuinen Utrecht, 
waarbij bestuursleden betrokken zijn, trok op één dag 2200 bezoekers. 
  
2. Verslag ALV drie maart 2020. 
 
De voorzitter stelt het verslag ter discussie. Het verslag is duidelijk en 
compleet en er zijn geen opmerkingen, ook niet naar aanleiding van het 
verslag. Het verslag wordt onder dank zegging vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag van de secretaris over 2020. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris voor een korte toelichting 
op het jaarverslag waarin ondanks de beperkingen door Corona toch nog 
vele activiteiten van de afdeling staan vermeld. Met veel inzet van het 
bestuur is geprobeerd om zoveel mogelijk activiteiten te laten plaats 
vinden, al dan niet in aangepaste vorm. Omdat er geen vragen of 
opmerkingen zijn wordt het verslag onder dank zegging aan de secretaris 
vastgesteld. 
 
4. Financieel jaarverslag van de penningmeester over 2020. 
 
De penningmeester licht het verslag toe en kan een positief resultaat 
melden wat aan de reserve wordt toegevoegd. Het was natuurlijk door 
Corona geen standaard financieel jaar voor de afdeling. De afdeling streeft 
naar een evenwichtig resultaat. Op het financieel overzicht staat nog 
steeds het geld van een legaat. Het bestuur stelt voor dit geld te besteden 
aan een bank in de nieuw op te richten jumelagetuin bij het gemeentehuis 
Jagtlust in kader van 100 jarig bestaan van de afdeling in 2023. 

 
Begroting: 



Uitgangspunt van ons financieel beleid 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 

 
Tot onze schrik bereikte ons voorafgaand aan de kascontrole het bericht 
dat de heer Kloos die in 2019 was toegetreden tot de kascommissie, was 
overleden. Om die reden is de kascontrole 2020 verricht door de twee 
andere leden van de kascommissie mevrouw l’Honoré Naber-Nijhof en de 
heer Blaauwendraad.  
De heer Blaauwendraad doet verslag van de controle van de commissie. 
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. Ook heeft er een controle van de boekhouding van Rayon Utrecht 
plaats gevonden. Alles is akkoord bevonden.  
 
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 

 
De heer Blaauwendraad treedt statutair af. De heer van de Wiel stelt zich 
beschikbaar als lid van de kascommissie om de periode van de heer Kloos 
te vervullen. Mevrouw Roelofsen stelt zich beschikbaar als lid van de 
kascommissie voor 3 jaar. De heer van der Wiel en Mevrouw Roelofsen 
worden door de ledenvergadering als nieuwe leden van de kascommissie 
benoemd. 
 
8. Bestuur en commissies.   

 
Mevrouw Rina Verweij neemt afscheid als voorzitter van de barcommissie. 
Voor haar is een opvolger gevonden in de persoon van Coby van Spengen 
die ook toetreedt tot het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten en de 
voordracht wordt door de ledenvergadering bij acclamatie overgenomen. 
De heer Aart Verhoef treedt statutair af en stelt zich niet opnieuw 
beschikbaar. Beiden worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet en 
ontvangen bloemen en een cadeautje.  
De voorzitter doet een beroep op de leden om bestuur- en 
commissieleden aan te dragen zodat de afdeling levensvatbaar blijft. 
Dan komt na 25 jaar een einde aan het commissie- en bestuurswerk van 
Willemien Swane- d’ Aulnis de Bourouill. Mevrouw Simons spreekt namens 



het Hoofdbestuur en de afdeling Willemien toe en roemt haar inzet zowel 
op organisatorisch als menselijk vlak dat resulteerde in de laatste jaren in 
succesvolle excursies en bijdragen aan de lezingencyclus. Hierna wordt 
haar de zilveren speld van verdienste en diploma uitgereikt en natuurlijk 
bloemen en een cadeautje. Willemien bedankt allen en benadrukt dat zij 
het samen met anderen met veel plezier heeft gedaan. 
 
9. Rondvraag 
 
Er zijn twee opmerkingen, een vraag is gericht aan mevrouw Simons door 
de heer Gerard van Maarseveen over het 150 jarig bestaan van Groei en 
Bloei. Mevrouw Simons meldt dat dit jubileum naar behoren zal worden 
gevierd. De tweede vraag is van de Heer Algi, hij vraagt of we tijdens de 
ALV eigenlijk geen aandacht zouden moeten besteden aan overleden 
leden*. Daarnaast wil hij namens alle aanwezigen het bestuur bedanken 
voor de grote inzet. De voorzitter zegt een en ander te zullen overwegen. 
 
10. Sluiting 
 
Hierna sluit de voorzitter met een hamerslag de vergadering en zal na de 
pauze de lezing over de kuipplanten van paleis Het Loo beginnen. 

 
 

*Binnen het bestuur is dit besproken. Een probleem is, dat het bestuur 
vaak niet op de hoogte wordt gesteld van een overlijden van een van onze 
leden. We kunnen dus alleen melding maken van een overlijden wanneer 
het bestuur daarvan kennis heeft genomen (ofwel rechtstreeks, ofwel via 
via). Een bijkomend probleem is: van wie moet het overlijden wel/ niet 
worden gemeld (van onze leden schatten we het percentage actieve leden 
op ruim < 50%)? Is daarvoor lid zijn de voorwaarde of de verdiensten 
voor de vereniging? De landelijke KMTP meldde voorheen bv alleen 
(oud)bestuursleden van afdelingen en landelijk bestuur. Conclusie: er 
kleven veel bezwaren aan het noemen van overledenen op een ALV. 
In het verleden werd het overlijden van een oud-voorzitter gemeld via een 
Nieuwsbrief zodat leden in staat waren de begrafenis/crematie bij te 
wonen. Dat lijkt ons zeker een goede manier om een overlijden van een 
bekend lid te communiceren. 

 
 
 
 


