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Voorwoord 

 

Ook dit jaar begon met activiteiten die niet door konden gaan in verband met Corona. Hadden we in 

januari de nasleep van een harde lockdown en kwamen de eerste versoepelingen, in februari kregen 

we het “corona-toegangsbewijs“ en ging de samenleving weer langzaam open. In maart vervielen de 

laatste maatregelen. We konden dus weer plannen maken en daadwerkelijk aan de slag. En daar 

wenden we weer snel aan! Bloemschikken, lezingen, workshops: al onze reguliere activiteiten konden 

weer van start gaan.  

Bijzonder was het weer in het afgelopen jaar, wat we in onze tuinen goed konden merken. Veel 

regenval in het begin van het jaar, later extreme droogte; stormen en harde wind: Het heeft allemaal 

gevolgen voor de manier waarop we tuinieren. Een onderwerp waar we in de toekomst zeker 

aandacht voor zullen hebben.  

We moesten dit jaar ook thuis raken in onze nieuwe huisvesting in Plein Zuid. Voor zowel het bestuur 

als voor onze leden was het onwennig hier onze weg te vinden. Langzaam maar zeker gaat dit lukken.  

Een zorgelijke ontwikkeling is de draagkracht van het bestuur. Door het aflopen van de zittingstermijn 

van de voorzitter en door gewijzigde persoonlijke omstandigheden van de overige bestuursleden 

dreigt er onvoldoende capaciteit te zijn om de afdeling te laten voortbestaan. Oproepen onder de 

leden en daarbuiten hadden aan het einde van het verslagjaar nog niet tot een oplossing geleid. Hoe 

we het tij kunnen keren heeft vanzelfsprekend de volle aandacht van de bestuursleden.  

Om niet al te somber af te sluiten, eindig ik dit voorwoord met een citaat van Loesje:  

 

Maria van Rossum, secretaris.  
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Deel 1: Verslag van activiteiten 

Wat niet door kon gaan… 

In verband met de lockdown-maatregelen werd de Nieuwjaarsreceptie ook in dit jaar overgeslagen. Dat 

gold ook voor de Voorjaars- en Geraniummarkt. Deze was gepland op 30 april, maar er kon pas op een 

laat moment met de voorbereidingen worden gestart. Daardoor bleek er te weinig tijd te zijn om deze markt 

goed voor te bereiden. Besloten werd daarom deze ook in 2022 te laten vervallen. 

Gelukkig gingen ook veel activiteiten wel door dit jaar! 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 14 maart en bijgewoond door 18 leden. Op de agenda 

stonden de gebruikelijke onderwerpen: Verslag van activiteiten en het financiële verslag. Op voorstel van 

de financiële commissie werd door de vergadering het bestuur decharge 

verleend voor het boekjaar 2021.  

Ineke van den Bosch en Maria van Rossum werden met instemming van 

de vergadering herkozen voor respectievelijk hun derde en tweede termijn.   

Liesbeth van Hardeveld werd voorgedragen als bestuurslid en met instemming van de vergadering 

verkozen tot bestuurslid.   

Vergaderingen 

Door het bestuur werd dit jaar 10 keer vergaderd. De januari-vergadering kwam te vervallen in verband met 

de Corona-maatregelen.  Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals cursussen, lezingen en bijzondere 

activiteiten, werd onder andere het volgende besproken: 

Huisvesting 

Onze vervangende huisvesting hield in dat we te maken kregen met een beheerder, een 

reserveringssysteem en andere praktische zaken. Dit vergde wat flexibiliteit van beide kanten en was 

aanleiding voor afstemming en overleg.  

Verhoging cursusgelden 

Omdat we nu gebruik maken van een locatie waarvoor we huur moeten betalen, werd besloten de 

bedragen voor cursussen en workshops met gemiddeld 10% te verhogen.  

Aanvulling bestuur 

Terugkerend onderwerp van bespreking was de aanvulling van het bestuur. Hoewel de komst van Liesbeth 

van Hardeveld in het bestuur enige verlichting bracht, moest ook vooruit worden gekeken naar het aftreden 

van Monique Lenoire aan het einde van haar derde termijn in 2023.  

Algemene oproepen hadden aan het einde van het verslagjaar geen kandidaten opgeleverd, net zomin als 

de persoonlijke benadering van leden. Daarnaast werd dringend gevraagd om “helpende handen”, op wie 

een beroep kan worden gedaan bij activiteiten. Deze oproep had aan het einde van het verslagjaar een 

enkele reactie opgeleverd.   
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Bestuursvergadering
+ 

Dit jaar werd geen afzonderlijke “plus-vergadering” gehouden. Wel werd, voorafgaand aan de 

bestuursvergadering van april, met de respectievelijke coördinatoren stilgestaan bij de werkzaamheden 

van Bladgroen, Iris en Ledenadministratie.  

De gemeente Veenendaal stelde een blijk van waardering beschikbaar voor vrijwilligers die actief zijn in de 

gemeente. Daarvoor kwamen de bestuursleden en de werkgroep-coördinatoren in aanmerking. Zij 

mochten een attentie ophalen bij De Eekhoeve.  

Activiteiten door het jaar heen 

Koninklijke onderscheiding 

Door onze afdeling werd in 2021 het initiatief genomen een koninklijke 

onderscheiding aan te vragen voor ons voormalig bestuurslid – en nog 

steeds actieve lid - Iris Vermeulen. Deze werd haar toegekend voor 

haar inspanningen voor Groei & Bloei, als mantelzorger, coördinator 

van de tuinvrijwilligers van Kasteel Amerongen enz. Op 26 april kreeg 

zij haar onderscheiding opgespeld door de burgemeester van 

Veenendaal. Het voltallige bestuur was hierbij aanwezig.  

Voortuinkeuringen 

In 2022 waren we voor de prijsuitreiking te gast in het gemeentehuis van Veenendaal. Voor het eerst 

werden ook tuinen in Amerongen en Elst gekeurd. Burgemeester Kats maakte de prijswinnaars bekend en 

reikte aan hen de prijzen uit. In de categorieën Klassiek, Modern en Overig waren elk drie prijswinnaars. 

Daarvan vier tuinen in Amerongen, één in Achterberg, één in Elst, één in Rhenen en twee in Veenendaal.  

 

De prijswinnaars met burgemeester Kats van Veenendaal 
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Lezingen 

Op 10 februari werd een lezing gegeven door Suze Peters met als 

onderwerp Plaagbeestjes. Op 28 februari was het onderwerp 

Bizarre planten uit Kirgizstan, door Eric Meijer.  

Een lezing op 10 maart over Bijbelse planten door Gerard van 

Buiten was bijzonder omdat Gerard dit niet in zijn agenda had 

staan. Gelukkig was iemand aanwezig die in het verleden een tuin met dit thema had aangelegd bij Het 

Baken en hierover goed kon vertellen.  

Op 29 september werd een interessante lezing gegeven over de tuinen van Sissinghurst door Paul 

Machielsen. 

Op 10 oktober kwam Gerard van Buiten alsnog om op boeiende wijze over Bijbelse planten en de 

achtergronden daarvan te vertellen.  

Open tuinbezoeken 

Er werden dit jaar twee open tuinen bezocht: Op 23 april Het Lange Broek aan de Goyerdijk in Langbroek 

met 14 deelnemers en op 28 juni een tuin aan de W. Barentszstraat in Veenendaal met 23 deelnemers.  

 

 

Corona-herstelfonds 

Naar aanleiding van de subsidie die door de gemeente Veenendaal beschikbaar werd gesteld voor 

activiteiten in het kader van het Corona-herstelfonds zijn door Groei & Bloei, afd. Veenendaal, Rhenen e.o. 

bijeenkomsten georganiseerd om inwoners, die door Corona in een isolement waren geraakt, met elkaar in 

contact te brengen.  

Aanvankelijk werd gerekend op zo’n 60 deelnemers. Hiervoor werden maatschappelijke organisaties 

benaderd met de vraag of zij mensen wilden benaderen die in een sociaal isolement waren geraakt door 

Corona.  

Via Onder Ons en de Zevensprong kwamen op 20 mei 2022 21 dames bij elkaar in het gebouw van Onder 

Ons aan de Fluiterstraat.  

Kirgizstan 

Het Lange Broek W. Barentszstraat 
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Bij Veens Welzijn was men in die periode erg druk met de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, 

waardoor geen capaciteit beschikbaar was om aan ons verzoek te voldoen. Uiteindelijk kon via Veens 

Welzijn wel een Marokkaanse dame als contactpersoon worden benaderd. Door haar contacten kwamen 

er op 20 juli 2022 in gebouw Panorama 12 dames op de door G&B georganiseerde bijeenkomst  

 

 

De begeleiding was op beide data in handen van bestuursleden van Groei & Bloei.  

In totaal zijn er met 33 deelnemers plantenbakjes gevuld. Uit de enthousiaste reacties is gebleken dat we 

kunnen terugkijken op een zeer geslaagde actie. Jammer dat we ons hebben moeten beperken tot een 

kleinere groep dan de 60 personen waarop in aanvang was gerekend.  

Dagtocht 

De dagtocht bracht dit jaar op 11 juni een bus met 39 tuinliefhebbers naar diverse tuinen in Limburg en 

Gelderland: De Brookergarden in Hout-Blerick een tuin van 5500 m2, Theetuin De Roode Vennen in 

Broekhuizen, Tuin Verheggen in Lottum en Kwekerij Marcel de Wagt in Ven-Zelderheide. Door de 

afstanden een lange dag maar zeer de moeite waard.  

Fluiterstraat Panorama 

Dagtocht 2023 
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Floralia 

Dit jaar hebben 10 scholen meegedaan met in totaal 1132 planten aan deze plantjeswedstrijd voor 

basisscholen. Winnaar was de school Max aan de Vendelseweg. Op 24 juni 2022 vond de prijsuitreiking 

plaats. Door deze school was een mooie presentatie gemaakt, met een rode loper en confetti voor de 

keurmeesters.  

Actie Tegel eruit, plant erin 

Ook dit jaar stond er twee keer een tegelcontainer in 

Veenendaal waar de inwoners kosteloos tuintegels 

konden afvoeren: Op zaterdag 21 mei 2022 en zaterdag 15 

oktober 2022 bij Tuincentrum De Wildernis. 

Omdat we het belangrijk vinden om te ontstenen en te 

vergroenen, werkt onze afdeling van harte mee aan deze 

actie. Enkele bestuursleden assisteerden in het tuincentrum 

daarom mensen die een waardebon hadden gekregen voor 

de inlevering van hun tuintegels bij het kiezen van tuinplanten.   

Plantenruilbeurs 

De plantenruilbeurs werd dit jaar opnieuw gehouden in het voorjaar en in het najaar: op 9 april en op 8 

oktober. De locatie was het voorplein van Plein Zuid. Ondanks het mindere weer vonden toch alle 

ingebrachte planten een nieuw thuis.  

De winnende school Max 
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Op 9 april werd ook door de tuingroep van onze afdeling gewerkt aan een paar braakliggende stukken tuin 

bij het voorplein van Plein Zuid: er werd onkruid verwijderd en gezaaid.  

Duurzaamheidsmarkt 

 

In de Rijnpost 

Bloemschikken 

De beginners- en gevorderdencursus konden dit jaar 

worden voortgezet met elk vier lessen en 

respectievelijk 10 en 8 cursisten. Helaas waren er in 

het najaar geen deelnemers voor de beginners- en 

gevorderdengroep. Mogelijk had dit te maken met de 

opleving van Corona in die periode. De twee 

hobbygroepen kwamen in totaal 8 keer bij elkaar. De 

woensdaggroep begin het jaar met 9 en vervolgde in 

september met 12 cursisten. Voor de donderdaggroep 

waren dit 8 respectievelijk 10 cursisten.  

Beginners, handgebonden boeket 
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Workshops 

Op 12 april werd de Paasworkshop gehouden met 7 deelneemsters en op 19 december de Kerstworkshop 

met 11 deelneemsters.  

De herfstworkshop was gepland met voldoende deelnemers, maar moest 

helaas worden afgezegd omdat er afmeldingen waren in verband met ziekte.  

Heuvelrugtuinen  

In verband met de krapte in het bestuur, kon dit jaar maar in beperkte mate 

worden meegewerkt aan het project Heuvelrugtuinen. Wel werd op 12 

november meegeholpen bij een vergroeningsdag in Elst: In enkele straten 

werden de bewoners in de gelegenheid gesteld om hun voortuin groener te 

maken. Daarvoor werden de nodige materialen beschikbaar gesteld. Enkele 

bestuursleden stonden de bewoners met raad en daad ter zijde.  

En verder… 

Deelkruid 

Groei & Bloei was op 24 september, de landelijke burendag, aanwezig bij 

de opening van Deelkruid, een moestuin als ontmoetingsplek voor 

bewoners van de wijk Petenbos.  Deze werd officieel geopend door 

burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal.  

Kenniskring 

Een afvaardiging van het bestuur heeft deelgenomen aan de Kenniskring, 

georganiseerd door Veens Welzijn.  Er waren vooral deelnemers uit 

gezondheidszorg en sociaal welzijn, dus niet ons domein, maar het is de 

bedoeling om die groep uit te breiden. Er werd een app gelanceerd 

waarmee kennis en contacten kunnen worden gedeeld. De bedoeling is dat 

dit soort bijeenkomsten regelmatig wordt georganiseerd. 

Gesprek wethouder 

In augustus hadden de voorzitter en de secretaris een gesprek met wethouder Lochtenberg. We hadden 

signalen gekregen dat de gemeente ervan uitging dat G&B huisvesting had gevonden in ‘De Groenhof’ van 

IVN aan het PWA park. Het was inderdaad onze nadrukkelijke wens onze activiteiten weer in een (semi-) 

zelfstandige locatie te kunnen uitvoeren, maar dat bleek niet uitvoerbaar. Dit misverstand is opgelost in een 

goed gesprek. Met betrekking tot subsidieverstrekking heeft de wethouder uitgelegd dat financiële steun 

van de gemeente slechts mogelijk is als de vereniging ondersteuning biedt bij beleidsuitvoerende 

activiteiten van de gemeente. Voor huisvesting wordt geen subsidie meer gegeven. 

Vergroeningsdag in Elst 

Deelkruid 
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Huisvesting 

Al onze activiteiten vonden dit jaar plaats in en om Plein Zuid. Na vele jaren een zelfstandig onderkomen te 

hebben gehad, moeten we er erg aan wennen dat we voor alle zaken die met het gebruik te maken hebben 

contact moeten opnemen met de beheersorganisatie. Dit vraagt geduld en flexibiliteit van beide kanten.  

Communicatie 

Op veel manieren communiceren we met onze leden en met overige geïnteresseerden: 

- De landelijke website https://www.groei.nl 

- Het blad Groei & Bloei 

- De website van onze afdeling https://veenendaal.groei.nl 

- Facebook https://www.facebook.com/Groeienbloeiveenendaal.nl 

- Afdelingsblad “IRIS” dat vier keer per jaar verschijnt 

- E-mail nieuwsbrief “Bladgroen”; deze wordt maandelijks verstuurd. 

 

Ledenontwikkeling  

Na een korte opleving is het aantal leden dit jaar weer enigszins afgenomen. Dit komt overeen met het 

landelijke beeld. Het bestuur bezint zich op manieren om dit vlot te trekken. In het gesprek met de 

wethouder werd de suggestie gedaan activiteiten meer zichtbaar te maken. 

Jaar 31-dec Mutatie Perc. 

2014 188 -16 -8% 

2015 169 -19 -10% 

2016 156 -13 -8% 

2017 162 6 4% 

2018 169 7 4% 

2019 161 -8 -5% 

2020 157 -4 -3% 

2021 162 5 3% 

2022 155 -7 -4% 
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De organisatie van onze vereniging 

Bestuur 

Onze vereniging wordt volgens de statuten geleid door een bestuur, bestaande uit tenminste vijf leden. De 

zittingsduur van de bestuursleden is vier jaar. Men is direct herbenoembaar.  

De maximale zittingsduur is sinds 2002 beperkt tot drie hele termijnen van vier jaar. 

Bestuursleden op 31 december 2022: 

Functie Naam Gekozen tot Hoeveelste termijn 

Voorzitter  Monique Lenoire 2023 3e  

Secretaris  Maria van Rossum 2025 2e 

Penningmeester  Frans Vermeulen 2024 2e 

Bestuurslid Ineke van den Bosch 2025 3e  

Bestuurslid  Liesbeth van Hardeveld 2025 1e  

 

In het verslagjaar is herhaaldelijk gesproken over de noodzakelijke uitbreiding van het bestuur. Het 

aftreden van de voorzitter in 2023, de teruglopende gezondheid en de veranderende privéomstandigheden 

van de andere bestuursleden, maken dat het organiseren van activiteiten in de knel komt. Nadat bij allerlei 

gelegenheden en op diverse manieren is geprobeerd nieuwe bestuursleden te vinden, is in november een 

dringende oproep gedaan via een extra editie van de Bladgroen. Daarin is aangekondigd dat het risico 

groot is dat de afdeling zonder nieuwe bestuursleden en helpers bij activiteiten niet kan blijven bestaan. 

Eind december hadden zich enkele helpers gemeld, maar geen kandidaten voor het bestuur.  

Commissies 

De Financiële commissie wordt gevormd door: 

Anneke van de Bovenkamp   van 2020 tot 2023 

Jan van Hardeveld   van 2023 tot 2025 

De zittingsduur van de commissieleden is drie jaar. 

Werkgroepen 

Binnen onze afdeling zijn taken belegd bij verschillende werkgroepen. Deze functioneren deels onder de 

zittende bestuursleden, deels met een buiten-bestuurlijke coördinator maar altijd onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur. 

- Cursussen - Excursies - Lezingen en workshops 

- Huisvesting - Floralia - Ledenadministratie 

- Voorjaars- en geraniummarkt - Open tuinen - Voortuinkeuringen 

- Plantenruilbeurs - Public Relations - Iris 

- Website/Facebook - Bladgroen - Overige activiteiten 
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Deel 2: Financieel verslag 
   

Winst- en Verliesrekening 2022 (t/m 31-12-2022/31-12-2021) 

        

        

Baten   31-12-2021  31-12-2022   
Contributie KMTP  1.761,25  1.720,00   
Groenhof   0,00  0,00   
Corona herstelfonds  0,00  1.500,00   
Cursus tuinontwerp  0,00  0,00   
Kerstdemonstratie  0,00  0,00   
Workshops  0,00  384,75   
Bloemschikken  11,75  1.406,00   
Advertentie Iris  870,00  704,00   
Dagtocht    1.875,00  1.855,00   
Floralia   0,00  1.132,00   
Bankrente   0,00  0,00   
Public Relations  320,00  275,00   
Lezingen   0,00  130,00   
Open tuinen  42,25  87,50   
Cultuurfabriek  0,00  278,30   
Voortuinkeuring loten  0,00  0,00   
Geraniummarkt   0,00  0,00   

Opbrengsten      (+)  4.880,25  9472,55   

        

Lasten        
Huur Plein Zuid  0,00  1.084,00   
Aanschaf inventaris  735,02  0,00   
Bestuurskosten  979,45  1.463,89   
Portokosten  96,50  60,48   
Iris   1.888,02  1.867,41   
Snelstart   77,28  72,90   
Kerstdemonstratie  0,00  0,00   
Lezingen   159,00  428,50   
Workshops  39,04  147,50   
Bloemschikken          647,00   843,00   
Cursus tuinontwerp  0,00  0,00   
Floralia   0,00  898,15   
Geraniummarkt  0,00  0,00   
Dagtocht         1.613,85   1.789,65   
Cultuurfabriek  0,00  84,01   
Voortuinkeuringen  249,40  145,00   
Open tuinen  0,00  77,00   
Public Relations  100,00  0,00   
Overige kosten  364,24  196,18   
Corona Herstelfonds  0,00  1.500,00   
Bankkosten  190,66  204,38   

Kosten           (-)  7.139,46  10.862,05   

NETTO RESULTAAT  2.259,21  1.389,50   
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Balans over 2022 (per 31-12-2022/31-12-2021) 

          
          

          
ACTIVA  31-12-2022 31-12-2021  PASSIVA   31-12-2022 31-12-2021 

          
VORDERINGEN    EIGEN VERMOGEN    
Debiteuren  905,00 850,00  Eigen vermogen  11.916,75 13.440,94 

Overige vorderingen    Resultaat dit jaar  1.389,50 -/- 2.259,21 -/- 

       Uit voorziening i & a    735,02 

  905,00 850,00     10.527,25 11.916,75 

          

     

Voorziening inventaris en 
apparatuur 3.465,98 3.465,98 

        3.465,98 3.465,98 

LIQUIDE MIDDELEN    KORT VREEMD VERMOGEN   
Spaarrekening 12.266,56 12.266,56  Crediteuren  1.333,72 507,78 

Bank  2.245,19 3.727,06  Terugbetaling vervallen cursus  953,11 

Kas  0,00 0,00  Overige kosten  89,80  

  14.511,75 15.993,62         

        1.423,52 1.460,89 

          

          

Totaal Activa 15.416,75 16.843,62  Totaal Passiva  15.416,75 16.843,62 
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Begroting 2023  2024  

      

       

      

 Contributie KMTP 1.800,00  1.800,00  

 Gemeentesubsidie 0,00  0,00  

 Kerstdemo. 800,00  0,00  

 Workshops 800,00  800,00  

 Bloemschikken 2.000,00  2.000,00  

 Advertentie Iris 850,00  850,00  

 Dagtocht 1.900,00  2.000,00  

 Floralia 1.100,00  1.100,00  

 Public Relations 300,00  300,00  

 Rente 0,00  0,00  

 Opbrengst loten 500,00  500,00  

 Geraniummarkt 0,00  500,00  

 Cultuurfabriek 300,00  300,00  

TOTAAL Opbrengsten       10.350,00  10.150,00  
        

      

      

 Gemeente heffing/belasting     

 Zaalhuur 1.200,00  1.200,00  

 Bestuurskosten 1.000,00  1.000,00  

 Portokosten 150,00  150,00  

 Iris 1.900,00  1.900,00  

 Snelstart 0,00  0,00  

 Kerstdemo 700,00  0,00  

 Lezingen 900,00  900,00  

 Workshops 700,00  700,00  

 Bloemschikken 1.500,00  1.200,00  

 Floralia 900,00  900,00  

 Geraniummarkt   500,00  

 Dagtocht 1.800,00  1.800,00  

 Overige kosten 300,00  300,00  

 Bankkosten 200,00  200,00  

TOTAAL Kosten            11.250,00   10.750,00   

        

 Resultaat  900-/-  600-/- 
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Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening 2022  

 

Balans Activa: 

Debiteuren: 

Nog te ontvangen bedragen van inkomsten advertenties blad Iris in 2022. Deze zijn in januari 2023 

gefactureerd  (nog te ontvangen € 850,00 voor 2022). De bedragen zijn/worden in januari/februari 2022 

door de adverteerders betaald. Verder een nabetaling van de kerstworkshop december 2022, die in januari 

werd betaald. 

Liquide middelen: 

Saldi bankrekeningen per 31-12-2022 (rekening courant en spaarrekening). 

Saldo Kasgeld per 31-12-2022 is nihil. In 2022 werd in december € 478,80 aan contant gestort op de 

rekening courant bij ING. 

Balans Passiva: 

Eigen Vermogen: 

Negatief resultaat over 2022 beïnvloedt Eigen Vermogen (zie  Winst- en Verliesrekening 2022).  

Crediteuren bestaan uit nog te betalen bedragen in 2023 inzake posten uit 2022. Het betreffen kosten 

inzake nagekomen factuur drukwerk 4e kwartaal 2022, lesgeld docent bloemschikken/workshop 2e helft 

2022, huur december Plein Zuid en nagekomen facturen betreffende corona herstelfonds.  

Drukwerk:   €   426,47 

Bloemschikken:   €   650,00 

Huur Plein Zuid:  €     96,00 

Corona herstelfonds:  €   161,25 

    -------------- 

Totaal:    € 1.333,72 

Overige kosten betreffen nagekomen declaraties uit het boekjaar 2022. 

Winst- en Verliesrekening: 

Het jaar 2022 stond helaas nog steeds deels in het teken van Corona/Covid 19 en had voor onze 

vereniging - zoals overal - gevolgen. Intern vonden de activiteiten grotendeels plaats in onze nieuwe locatie 

Plein Zuid. Dat was voor iedereen even wennen èn bracht huurkosten met zich mee (€ 1.084,00). Wij 

waren genoodzaakt om de lesgelden van onze cursussen te verhogen mede door toename van de kosten 

van de docent.  
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Gelukkig vond Floralia (plantjes voor de scholen) weer plaats met een stijgend aantal deelnemende 

scholen. Batig saldo bedroeg € 233,85. 

De Geraniummarkt vond niet plaats door; deels door corona en deels door te weinig bemensing was de 

organisatie niet mogelijk.  

De voortuinkeuringen en de bezichtiging van open tuinen gingen beide door. Ook de dagtocht ging door en 

leverde een klein positief saldo van € 65,35 op. 

De Winst- en Verliesrekening is samengesteld vanuit het totale jaaroverzicht van de ING-bank voor zowel 

inkomsten als uitgaven, alsmede de kasmutaties. Alle bedragen zijn door middel van een spreadsheet in 

Excel ter verantwoording vastgelegd. 

De posten Workshops en Bloemschikken geven een vertekend beeld, doordat de declaratie van de docent 

over het 2e halfjaar pas in januari 2023 binnenkwam. 

De overige kosten inclusief declaraties zijn verantwoord door de ontvangen facturen en kassabonnen. Bij 

nadere beschouwing zijn diverse kosten toebedeeld aan andere posten, zoals portokosten, 

voortuinkeuringen prijsuitreiking, etc. 

De bestuurskosten bedroegen in 2022 € 1.463,89. Dat is inclusief een diner voor het bestuur in feite over 

voor het eerst in 3 jaar, met deelname van een nieuw bestuurslid en verder een bijzondere actie ten 

behoeve van een oud-bestuurslid. 

Begroting 2022 (en 2023): 

De contributie van KMTP (het hoofdkantoor) is normaal begroot. 

Door de nasleep van corona en onze verhuizing naar plein Zuid in oktober 2021 worden de begrotingen 

beïnvloed. 

Het bestuur heeft besloten ook in 2023 geen Voorjaars- en Geraniummarkt te organiseren. Reden is dat wij 

door te weinig mensen voor organisatie en bemensing niet in staat zijn deze markt op een goede manier te 

verzorgen. 

Het bloemschikken, de workshops en de mogelijke kerstdemonstratie zijn volledig begroot. 

Het streven blijft de drukkosten van ons blad de Iris te verminderen. Vooralsnog hebben we ingezet op 

vermindering van het aantal pagina’s. Wij blijven echter afhankelijk van externe verhogingen van de 

drukkosten.  
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Decharge 
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