
Groei & Bloei Meppel e.o. 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 
Datum: 14 maart 2019, aanvang 19.15 - 20.00 uur 
Plaats: Schouwburg Ogterop, Meppel 
 
 
1. Opening  

Voorzitter Tilly Vriend opent de vergadering om 19.15 uur. 
Er zijn 23 leden aanwezig 

2. Notulen  
De notulen van de ledenververgadering van 2018 zijn in maart 2019 met de 
digitale nieuwsbrief meegestuurd en op de website van de afdeling Meppel 
geplaatst. Op verzoek worden enkele nog per post verstuurd. De notulen worden 
goedgekeurd. 

3. Sociaal jaarverslag 
Secretaris Trienke Spijkerman leest het sociaal jaarverslag van 2018 voor. 

4. Financieel jaarverslag 
Penningmeester Piet koster geeft een toelichting op de cijfers van het boekjaar 
2018.  
Opmerking Henk Broeke: kritisch blijven kijken naar de uitgaven, saldo bank is 
niet onuitputtelijk, niet boven het budget leven.  
Oproep bestuur: Proberen om sponsoren te vinden, opgeroepen wordt om 
suggesties aan te leveren. 

5. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie  bestaande uit Lammy Middelveldt en Elly van ’t Rood. Doen 
verslag van hun bevindingen; zeer goed en overzichtelijk. Zij stellen aan de 
vergadering voor om het bestuur décharge te verlenen. Applaus voor het bestuur. 
Het financieel verslag is goedgekeurd. 

6. Benoeming nieuw lid kascommissie 
Henk Broeke en Elly van ’t Rood. 
Lammy Middelveldt heeft twee jaar in de kascommissie gezeten.  

7. Piet licht de begroting van 2019 toe, de begroting wordt vastgesteld. 
8. Bestuursverkiezing  

Afscheid van Trienke Spijkerman. 
Karin Sebel is het nieuwe bestuurslid. In de eerstvolgende nieuwsbrief zal Karin 
zichzelf voorstellen. 
Tilly heeft de eerste periode van vier jaar volgemaakt. Tilly wil zich nog vier jaar 
verkiesbaar stellen als voorzitter. ALV is het hiermee eens. 
Karin Hilbers neemt de rol van secretaris op zich. 

9. Open tuinen Carrousel Drenthe: 
In 2019 zijn de afdelingen Hoogeveen en Meppel aan de beurt in het weekend 
van 25 en 26 mei. Vorig jaar waren er 63 tuinen in Drenthe open en dit jaar zijn er 
tot nu 96 deelnemers. Er zijn nog steeds aanmeldingen. 

10. Mededelingen  
Aankondiging Tegel eruit, Plant erin: planten die worden aangeboden zijn planten 
die insecten lokken. 
Ook de plantenruilbeurs wordt aangekondigd in combinatie met een presentatie 
van Actie Steenbreek.  



Overige activiteiten worden toegelicht: 

 Workshop: Hanging Basket. 

 Workshop: Zaaien in de kas. 

 Meerdaagse tuinenreis naar Parijs en omgeving. 
11. Suggesties wensen vanuit de ALV 

 Lezingen op middagen, wordt dit aankomend jaar gedaan? Dit hebben we 
voor het aankomende jaar niet zo ingepland. Jacqueline van der Kloet was 
een uitzondering. Bestuur wil hier het jaar erop wel rekening mee houden.  

 Komt er nog een eendaagse tuinenreis? Binnenkort staat dit op de agenda 
van Groei en Bloei. 

 
Dankwoord van Tilly aan Trienke. 
Meppeler krant neemt een foto. 
 
12. Rondvraag: geen vragen 
13. Verloting: 6 prijzen 
14. Sluiting 
 
Notulen: Karin Hilbers (secretaris Groei& Bloei Meppel en regio) 


