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Bestuursleden Monique Lenoire  voorzitter     
Maria van Rossum  secretaris 
Frans Vermeulen   penningmeester  
Ineke van den Bosch  bestuurslid 
vacant    bestuurslid 

 
 
De vergadering is 19:30 geopend door de voorzitter, Monique Lenoire. Opkomst: 18. 
Er zijn enkele afmeldingen. 

1. Vaststellen van de agenda 

Akkoord. Er zijn geen ingekomen stukken. 

2. Verslag van de vergaderingen van 15 september 2021 

Onder punt 7 (rondvraag) is vermeld dat er in 2021 ondanks de beperkingen van de corona 
pandemie toch leuke activiteiten zijn geweest. Dat moet zijn 2020. 

3. (Her-)verkiezing bestuursleden 

3.1. Ineke van den Bosch (herverkiezing) 
Met instemming van de vergadering begint ze aan haar derde termijn. 
 

3.2. Maria van Rossum (secretaris, herverkiezing) 
Met instemming van de vergadering begint ze aan haar tweede termijn. 
 

3.3. Liesbeth van Hardeveld (voordracht)  
Ze is voorgedragen door het bestuur. Er zijn geen andere kandidaten. 
Met instemming van de vergadering is ze verkozen tot bestuurslid. 

4. Jaarverslag 2021 

4.1. Verslag van activiteiten 
Doorgenomen en toegelicht door de secretaris. Door de corona pandemie konden veel 
activiteiten niet doorgaan. Diverse buitenactiviteiten waren gelukkig wel mogelijk.  
Naast het formele verslag is er ook dit jaar weer een verslag gemaakt van het 
bestuurswerk van onze vereniging. Het is beschikbaar op onze website. 
 

4.2. Financieel verslag 
Doorgenomen en toegelicht door de penningmeester. Het jaar 2021 is helaas 
afgesloten met een verlies als gevolg van de corona pandemie en door de verhuizing 
van de Groenhof naar Plein Zuid. 
 

4.3. Voorstel decharge 
De financiële commissie (Anneke van de Bovenkamp en Joop van Rossum) heeft de 
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Op voorstel van de commissie verleent de 
vergadering het bestuur decharge voor het boekjaar 2021. 
 
Joop van Rossum is aftredend. Zijn plaats wordt overgenomen door Jan van Hardeveld. 

5. Begroting 2022 en 2023 

De bijdrage van Groei & Bloei Centraal aan de afdelingen zou mogelijk wijzigen maar dat is 
niet doorgegaan. De huisvestingkosten op Plein Zuid zijn hoger dan van De Groenhof waar 
we door de gemeente Veenendaal werden gesubsidieerd voor onze huisvestingkosten. Dat 
is op Plein Zuid (nog) niet het geval. We zijn wel met een aanvraag bezig. 
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6. Rondvraag 

6.1. Vergaderstukken 
De stukken zijn beschikbaar gesteld op onze website. Sommige leden vinden die 
sneller vindbaar als er bij de aankondiging in Bladgroen een link naar de stukken wordt 
opgenomen. Dat wordt toegezegd. 
 

6.2. Floralia 
Willy Jongeneel heeft deze activiteit overgenomen van Joke Westland. Ons werkterrein 
is uitgebreid van Veenendaal, Rhenen en Achterberg naar Overberg en Renswoude.  
Er hebben zich intussen 10 scholen aangemeld waaronder ook een uit Renswoude. 
De leerlingen krijgen dit jaar een Pelargonium te verzorgen. De plantjes worden op 
donderdag 21 april van Plein Zuid naar de scholen gebracht. Op donderdag 23 juni is 
de keuring. Er is nog wel hulp nodig bij het wegbrengen van de plantjes en ook bij de 
keuring. Graag aanmelden bij Willy. 
 

6.3. IRIS en Bladgroen 
In de IRIS is nog plaats voor enkele adverteerders. Als iemand bedrijven kent die 
wellicht geïnteresseerd zijn kunnen die worden aangemeld bij Mart Lenoire. 
 

6.4. Hulp van vrijwilligers 
Het bestuur bestuurt de vereniging en neemt veel activiteiten op zich. Maar er zijn 
gelukkig ook vrijwilligers die helpen om onze vereniging op een goede en leuke manier 
draaiende te houden. Dat zijn onder meer: 
- Kees en Anneke van de Bovenkamp die met veel vakmanschap de IRIS verzorgen. 
- Bertus Schoonhoven die altijd weer zorgt voor Bladgroen, onze e-mail nieuwsbrief. 
- Liesbeth en Jan van Hardeveld die, samen met Ineke, de voortuinkeuringen 

organiseren en begeleiden. 
- Mart Lenoire die met succes de PR  (reclame) verzorgt voor onze vereniging. 
- Jan van Plateringen die de tuingroep coördineert en al enige jaren verslagen maakt.  
Met een applaus is kenbaar gemaakt dat we heel blij zijn met deze hulp. 
 

6.5. Plein Zuid tuinen 
Een van de tuinen is ingericht. Er worden binnenkort ook bloembakken op poten 
geplaatst en er is dit jaar ook een moestuin beschikbaar. Vooral bij de inrichting van de 
laatste is enige hulp zeer gewenst. Graag aanmelden bij Jan van Plateringen. 
 

6.6. Bestuursleden 
De derde bestuurstermijn van Monique Lenoire loopt volgend jaar af. Dan is er dringend 
behoefte aan aanvulling van het bestuur. Monique doet een oproep om daarin mee te 
denken. Wellicht kennen we mensen die interesse hebben. 

 
Het bestuur is hartelijk bedankt voor het vele werk, de leuke activiteiten en de hartelijke 
attenties. 
 
Om 20:15 uur is de vergadering beëindigd. 
 
Aansluitend was er een gezellig samenzijn van leden en geïnteresseerden. Het was goed 
om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Er was koffie met wat lekkers en op de achtergrond 
draaide een fotopresentatie van onze activiteiten in 2021. 
 


