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Voorwoord 

 

In dit jaarverslag over 2021 blikken we, evenals de vorige keer, terug op een jaar dat in het 

teken stond van het Corona-virus. Voor iedereen individueel, en ook voor de afdeling 

Veenendaal, Rhenen e.o. van Groei & Bloei, een jaar van aanpassingen. En ook dit jaar 

moest het bestuur in de wisselende omstandigheden meerdere keren de afweging maken of 

het te verantwoorden was om activiteiten door te laten gaan. Dat heeft helaas geleid tot het 

annuleren van een groot aantal geplande activiteiten. De enkele keren dat er even ruimte 

voor was, hebben zowel bestuur als leden genoten van het “groene contact”.  

Gelukkig waren buitenactiviteiten op kleinere schaal wel mogelijk en was er na de 

zomervakantie een korte periode van versoepelingen. Het bestuur heeft daar zoveel mogelijk 

gebruik van gemaakt, zodat we elkaar toch een paar keer konden ontmoeten.  

 

Een ander onderwerp dat in dit jaar, net als in 2020, nadrukkelijk aandacht vroeg was de 

huisvesting van onze afdeling. Zoals bekend staat De Groenhof op de nominatie gesloopt te 

worden omdat er een Integraal Kindcentrum wordt gebouwd. Het leek erop dat de sloop in 

2020 zou plaatsvinden, dit werd uitgesteld naar 2021. Aan het einde van dit jaar was er nog 

geen sloopactie waar te nemen.  

 

Ondanks de verminderde activiteiten blijkt de belasting van het bestuur aanzienlijk. We 

blijven daarom op zoek naar nieuwe bestuursleden.   

 

In dit verslag leest u wat onze afdeling in het afgelopen jaar zoal bezighield. Namens het 

bestuur wens ik u plezier bij het lezen van dit verslag.  

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

Algemene Ledenvergadering 

De ALV die aanvankelijk was gepland in maart, werd in verband met de lock-down verzet 

naar 15 september. De vergadering kon in “Corona-opstelling” worden gehouden en was wat 

soberder van aard dan gebruikelijk is.  

 

Balans/Winst- en verliesrekening 2020: De controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd. De 

financiële commissie bestaat uit Joop van Rossum en Anneke van de Bovenkamp. Het 

bestuur is door de vergadering gedechargeerd voor het jaar 2020. 

Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie kon geen doorgang vinden in verband met de aangescherpte Corona-

maatregelen. 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in het verslagjaar 11 keer vergaderd. Belangrijkste gespreksonderwerpen 

waren het al dan niet doorgaan van activiteiten en de manier waarop we alsnog een en 

ander konden realiseren en de verhuizing van De Groenhof naar Plein Zuid.  

In juni en september heeft het bestuur een zogenaamde heidag gehouden om stil te staan bij 

de onderlinge samenwerking en het functioneren als bestuur. Dit is als erg zinvol ervaren. 

Daarom is besloten dit jaarlijks te herhalen.  

Wat niet doorging in 2021 

In de vergadering van januari besloot het bestuur nagenoeg alle activiteiten tot de zomer stil 

te leggen in verband met het voortduren van de lock down. Na de zomervakantie leek er 

even weer veel mogelijk te zijn, maar dat duurde maar kort. Dus weinig bloemschikken en 

geen cursus tuinontwerpen. Geen lezingen en workshops en ook geen Geraniummarkt, 

Floralia of Kerst in de Cultuurfabriek. 

Wat wel doorging in 2021 

Voortuinkeuringen 
Omdat dit vooral een buitenactiviteit is, konden we 

deze door laten gaan. De keurmeesters konden 

niet worden uitgenodigd voor het gezamenlijk 

uitkiezen/verdelen van de wijken, daarom werden 

de papieren bij de keurmeesters gebracht. Door 

enkele mutaties is de keuringsgroep wat kleiner 

geworden.  

 

 

 

 

 
Voorbereiden: Het indelen van de wijken.  
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Er werden 29 tuinen genomineerd. 

Nieuw is dat er bordjes zijn 

geplaatst met deze vermelding in 

de genomineerde tuinen (met 

toestemming van de bewoners). 

Deze zijn weer ingeleverd tijdens 

de prijsuitreiking; de winnende 

tuinen kregen een bordje met de 

vermelding van de prijs die 

gewonnen was. Hiermee geven we 

wat meer bekendheid aan onze 

vereniging en aan de keuringen.  

 

 

 

Op de datum van de prijsuitreiking, 13 oktober, was er sprake van een versoepeling van de 

Corona-maatregelen. Daardoor kon deze bijeenkomst doorgang vinden in het Huis van de 

Gemeente in Rhenen, waar burgemeester Hans van der Pas de prijzen uitreikte tijdens een 

goed bezochte en gezellige bijeenkomst.  

 

 

Lezing 
Eén lezing kon doorgaan. Deze werd gehouden na de Algemene Ledenvergadering. 

Onderwerp was “Bloemen en planten door de eeuwen heen” van Jan van de Kamp.  

Nieuw: Een bordje in de tuin. 

De prijswinnaars 2021 met burgemeester Hans van der Pas en voorzitter Monique Lenoire 
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Open tuinbezoeken 
Ook een buitenactiviteit die we konden organiseren. Er werden tuinen bezocht in 

Veenendaal: Brucknerpad, de Botanische tuin, de Palmentuin en de Eekhoeve, en in 

Amerongen de tuin van het kasteel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagtocht 
Op 3 juli vond de jaarlijkse dagtocht plaats, deze keer naar Brummen. Na een mondelinge 

corona-check en voorzien van een mondkapje konden de 37 deelnemers de bus in en aan 

de reis beginnen. Er werd een bezoek gebracht aan de Brummense Overtuin, Sas’ 

Minikwekerij, Tuin aan ’t Leusveld en afsluitend aan kwekerij de Wilde in Zutphen.  

 

Borders bij Kasteel Amerongen 

De Brummense Overtuin 
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Een warm welkom in de Tuin aan 't Leusveld 

... en natuurlijk niet met lege handen terug! 
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Actie Tegel eruit, plant erin 
Omdat de gemeente Veenendaal deelnemer was 

aan deze landelijke actie, werd door leden van het 

bestuur geassisteerd bij het verstrekken van 

vouchers, die inwoners kregen bij het inleveren 

van tegels. Dit gebeurde op 31 juli en 18 

september op het speciaal daarvoor ingerichte 

Klimaatplein bij Tuincentrum De Wildernis.  

Ook in het kader van deze actie werd op 21 april 

bij Plein Zuid symbolisch enkele tegels gelicht en 

de vrijgekomen grond beplant (zie ook foto 

voorpagina).  

 
 

 

Nationale zaaidag 
In het kader van de Nationale zaaidag werden op 22 april op het speelplein van Plein Zuid 

door jongeren van De Blink enkele braakliggende stukjes grond ingezaaid, onder begeleiding 

van de tuinwerkgroep.  

 

Veenendaal haalde de krant - AD 6-10-2021 

Jongeren aan de slag op de Nationale zaaidag 
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Plantenruilbeurs 
Met duidelijke regels en strikte handhaving kon dit buitenevenement op 10 april en op 23 

oktober doorgaan. De bezoekers genoten duidelijk van dit contact. 

 

Bloemschikken 
Nadat begin van het jaar alle cursussen werden afgelast, leek het erop dat we na de 

zomervakantie weer konden beginnen. Na twee avonden voor de hobbygroepen, beginners 

en gevorderden, was het weer voorbij.  

  

Plantenruilbeurs 10 april 

De hobbygroep aan het werk, voor de laatste keer in de Groenhof 
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Heuvelrugtuinen  
Met de organisatie van Heuvelrugtuinen (IVN, NMU, gemeente Veenendaal) werd geregeld 

overlegd over de plannen voor het beplanten van openbare ruimtes en de realisatie daarvan. 

Zoals afgesproken had onze afdeling daarbij een adviserende en informerende rol. Wel was 

er een actieve bijdrage aan enkele projecten: 

In Rhenen werd een Heuvelrugtuin gerealiseerd aan 

de Herenstraat. Met medewerking van Bartiméus en 

lokale scholieren werd daar een insectenhotel 

geplaatst.  

Op 2 juni werd door wethouder Peter de Rooij de 

eerste openbare Heuvelrugtuin in de gemeente 

Rhenen geopend. In deze tuin, gelegen aan de 

Herenstraat, werd een insectenhotel geplaatst. Dit is 

gemaakt in samenwerking met de 

houtbewerkingsafdeling Boschwijk van Bartiméus. 

Leerlingen van groep 5 van de Cuneraschool kregen 

een doe-het-zelf vogelhuisje cadeau. Deze 

bouwpakketjes zijn gemaakt door cliënten van 

Boschwijk.  

In de route van de landelijke fietsdag op 18 september was De Eekhoeve opgenomen. 

Daarbij was speciale aandacht voor de Heuvelrugtuin die daar is gerealiseerd. Door enkele 

bestuursleden werd een kraampje bemenst waar informatie werd verstrekt.  

Op 23 oktober woonde een aantal bestuursleden een bescheiden buitenfeestje bij ter 

gelegenheid van de opening van een Heuvelrugtuin aan de Boswerf in Zeist.  

 

Contact met de leden 
Om de leden een hart onder de riem te steken, ontvingen zij in het voorjaar een zakje met 

zonnebloemzaadjes als voorbode van de zomer.  

In december stuurde het bestuur de leden een kerst- en nieuwjaarswens.  

Daarnaast werd elk kwartaal de Iris rondgestuurd en ontvingen de leden iedere maand de 

digitale nieuwsbrief Bladgroen.  

Insectenhotel Herenstraat Rhenen 

G&B op de Eekhoeve tijdens de Landelijke fietsdag 
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Bestuursvergadering
+ 

De reguliere “plus-vergadering”, die eenmaal per jaar wordt gehouden om bij te praten met 

de leden van de diverse werkgroepen en hen te bedanken voor hun inspanningen, kon dit 

jaar niet doorgaan. Wel is met de redactie van de Iris gesproken over de voortgang en de 

onderlinge samenwerking.  

En verder… 
Sociaal tuinieren: Op verzoek van Veens Welzijn werd bij onze leden nagevraagd of er 

belangstelling was om mensen die om de een of andere reden niet in staat zijn hun tuin bij te 

houden, hierbij op vrijwillige basis te begeleiden. De formaliteiten die hierbij kwamen kijken 

bleken hierbij een belemmering te zijn waardoor dit initiatief niet van de grond kwam.  

Speciale aandacht werd gegeven aan leden die in dit jaar een moeilijke tijd hadden door 

ziekte of verlies van een dierbare. 

Ledenwerving: Op initiatief van het Landelijk bureau konden flyers worden besteld met lokale 

informatie om leden te werven. Door bestuursleden en enkele vrijwilligers werden 500 flyers 

in Veense brievenbussen gedaan. Dit heeft één lid opgeleverd.  

Archief: De bestuursstukken van 2013 t/m 2020 zijn ondergebracht bij de afdeling Archief 

van de gemeente Veenendaal.  Er is een nieuwe “Overeenkomst van opneming en 

bewaring” opgesteld, die werd ondertekend door de gemeentelijke archivaris, de voorzitter 

en de secretaris van onze afdeling. Het archief is hiermee toegankelijk gemaakt voor 

belangstellende derden, bijvoorbeeld voor onderzoek naar culturele ontwikkelingen in onze 

gemeente.  

Namens het bestuur zijn enkele digitale bijeenkomsten bijgewoond van het gemeentelijke 

Vrijwilligersplatform Veenendaal. Dit blijkt vooral te gaan om vrijwilligers met zorgtaken en 

staat los van onze doelstelling, zodat we daar niet langer aan deelnemen.  

Landelijk bestuur: Sinds 2020 is de organisatie van het landelijk bestuur veranderd. 

Voorheen werd er jaarlijks een dag voor afgevaardigden van de afdelingsbesturen 

georganiseerd waar allerlei bestuurszaken inhoudelijk werden besproken. Nu is er een 

Ledenraad waarin de rayons (ongeveer de afdelingen per provincie) zijn vertegenwoordigd. 

Onze voorzitter is vertegenwoordiger namens het rayon Utrecht. Tot nu toe wordt er vooral 

digitaal vergaderd over de wijze van samenwerking.  

In plaats van de bestuurlijke vergaderdag werd dit jaar een bindingsdag voor alle leden van 

afdelingsbesturen gehouden in de Tuinen van Appeltern. In het kader van onderlinge 

contacten een mooie en goed verzorgde dag. De informatieverstrekking vanuit het landelijk 

bestuur liet wat aan duidelijkheid te wensen over.  

Kamer van Koophandel: Als gevolg van Europese regelgeving is het vanaf 20 september 

2020 verplicht de bestuursleden van organisaties in te schrijven in het UBO-register. Deze 

afkorting staat voor Ultimate Beneficial Owner. Registratie is bedoeld om duidelijkheid te 

krijgen wie de belanghebbenden van organisaties zijn. “Belanghebbende” moet hier worden 

gezien als formele term. Er is geen sprake van enig materieel of financieel belang.  

De bestuursleden van onze afdeling waren op 21 december op de vereiste manier 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
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Huisvesting 

Dit jaar hebben we afscheid genomen van onze vaste locatie in De Groenhof, waar we sinds 

1999 samen met het IVN gebruik van hebben gemaakt. Op 10 november 2021 hebben we 

de sleutels ingeleverd bij het IVN, waarvan we als onderhuurder van het pand gebruik 

maakten. 

 

Nog wat laatste spullen om op te ruimen 

Zoals al eerder was besproken met de directeur-bestuurder van Veens Welzijn, konden we 

terecht in de locatie Plein Zuid aan de Dr. Colijnstraat. Vanaf medio november huren we daar 

een ruimte waar we onze activiteiten kunnen organiseren.  

De tuinwerkgroep heeft de werkzaamheden in de tuin van De Groenhof afgesloten en zet 

haar werkzaamheden voort in de buitenruimte van Plein Zuid.  

 

De tuinwerkgroep aan de slag bij Plein Zuid 
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Een hindernis bij de verhuizing was het onderbrengen van de inventaris. Het huren van 

opslagruimte bleek een kostbare aangelegenheid. Bovendien is het niet te verwachten dat 

we in de toekomst weer een eigen 

ruimte betrekken waar we ons 

meubilair weer zouden kunnen 

gebruiken. Daarom is dit deels naar 

een kringloopwinkel gebracht en 

deels geschonken aan Bartiméus. 

Voor de omvangrijke spullen die we 

voor de Voorjaars- en 

Geraniummarkt en voor de 

voortuinkeuringen gebruiken is een 

oplossing gevonden in een 

leegstaande schuur van een van de 

leden. Voor de gebruiksspullen zijn 

kasten aangeschaft die een plek 

kregen in de locatie Plein Zuid.  

 

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” 

- E-mail nieuwsbrief “Bladgroen” 

 

Ons nieuwe onderkomen 

https://www.groei.nl/
https://www.facebook.com/Groeienbloeiveenendaal.nl
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Ledenontwikkeling  

 

 

Jaar 31-dec Mutatie Perc. 

2011 262 -11 -4% 

2012 242 -20 -8% 

2013 204 -38 -16% 

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% 

 

De terugloop van 3% die in het vorige verslagjaar te zien was, is dit jaar weer 

gecompenseerd. Dit lijkt vooral te danken te zijn aan mond-op-mondreclame. De door het 

Landelijk Bestuur geïnitieerde folderactie leverde één lid op. Afgezet tegen de 500 flyers die 

zijn rondgebracht is dit een mager resultaat.  
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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 2021: 

Functie Naam Gekozen tot Hoeveelste termijn 

Voorzitter  Monique Lenoire 2023 3e  

Secretaris  Maria van Rossum 2022 1e 

Penningmeester  Frans Vermeulen 2024 2e 

Bestuurslid Ineke van den Bosch 2022 2e  

Bestuurslid  Vacature   

 

Commissies 
De Financiële commissie wordt gevormd door: 

Joop van Rossum   van 2019 tot 2022 

Anneke van de Bovenkamp   van 2020 tot 2023 

De zittingsduur van de commissieleden is drie jaar. 

 

Werkgroepen 

• Cursussen  

• Lezingen en workshops 

• Floralia 

• Voorjaars- en Geraniummarkt 

• Tuinkeuringen 

• Public Relations 

• Website 

• IRIS 

• Tuinonderhoud 

• Excursies 

• Huisvesting 

• Overig  

o Ledenadministratie 

o Open tuinen 

o Overige activiteiten 

▪ Plantenruilbeurs 

▪ Facebook 

▪ Bladgroen 
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Deel 2: Financieel verslag 

 

Winst- en Verliesrekening 

      

      

Baten   31-12-2020  31-12-2021 

Contributie KMTP  1.724,50  1.761,25 

Groenhof      
Gemeente subsidie     
Verhuur Groenhof  175,00   
Cursus tuinontwerp  368,00   
Kerstdemonstratie     
Workshops     
Bloemschikken  1.767,00  11,75 

Advertentie Iris  520,00  870,00 

Dagtocht      1.875,00 

Floralia      
Bankrente   3,80   
Public Relations  689,00  320,00 

Lezingen   52,00   
Open tuinen  10,00  42,25 

Cultuurfabriek     
Voortuinkeuring loten     
Geraniummarkt      

Opbrengsten      (+)  5.309,30  4.880,25 

      

Lasten      
Afdrachten IVN     
Aanschaf inventaris    735,02 

Bestuurskosten  534,24  979,45 

Portokosten    96,50 

Iris   1.834,78  1.888,02 

Snelstart   72,90  77,28 

Kerstdemonstratie     
Lezingen   340,30  159,00 

Workshops    39,04 

Bloemschikken  436,00          647,00  

Cursus tuinontwerp  793,00   
Floralia   424,71   
Geraniummarkt  32,00   
Dagtocht    96,00       1.613,85  

Cultuurfabriek     
Voortuinkeuringen    249,40 

Public Relations  27,50  100,00 

Overige kosten  331,83  364,24 

Bankkosten  155,13  190,66 

Kosten           (-)  5.078,39  7.139,46 

NETTO RESULTAAT  230,91  2.259,21 
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Balans 

           

           
ACTIVA  31-12-2021 31-12-2020  PASSIVA   31-12-2021 31-12-2020  

           
VORDERINGEN    EIGEN VERMOGEN     
Debiteuren  850,00 930,00  Eigen vermogen  13.440,94 13.210,03  
Overige vorderingen    Resultaat dit jaar  2.259,21 -/- 230,91  

       Uit voorziening i & a  735,02   * 

  850,00 930,00     11.916,75 13.440,94  

           

     Voorziening inventaris en apparatuur 3.465,98 4.201,00 * 

        3.465,98 4.201,00  
LIQUIDE MIDDELEN    KORT VREEMD VERMOGEN    
Spaarrekening 12.266,56 12.266,56  Crediteuren  507,78 216,00  
Bank  3.727,06 5.112,29  Terugbetaling vervallen cursus 953,11 450,81  
Kas  0,00 0,00  Overige kosten     

  15.993,62 17.378,75          

        1.460,89 666,81  

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Totaal Activa 16.843,62 18.308,75  Totaal Passiva  16.843,62 18.308,75  
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Begroting  

 2022  2023  

      

 Contributie KMTP 1.800,00  1.800,00  

 Gemeente subsidie 1.500,00  1.500,00  

 Verhuur Groenhof     

 Kerstdemo.    1.000,00   0  

 Workshops 1.000,00  1.000,00  

 Bloemschikken 2.000,00  2.000,00  

 Advertentie Iris 850,00  850,00  

 Dagtocht 1.900,00  2.000,00  

 Floralia 800,00  800,00  

 Public Relations 400,00  400,00  

 Rente 0,00  0,00  

 Opbrengst loten     

 Geraniummarkt   500,00  

 Cultuurfabriek 200,00  200,00  

TOTAAL Opbrengsten       11.450,00  11.050,00  
        

      

 Afdrachten IVN 0,00    

 Gemeente heffing/belasting     

 Zaalhuur 1.500,00  1.500,00  

 Bestuurskosten 1.000,00  1.000,00  

 Portokosten 
        
150,00   150,00  

 Iris 2.200,00  2.200,00  

 Snelstart 0,00  0,00  

 Kerstdemo 700,00  0,00  

 Lezingen 
        
900,00   900,00  

 Workshops 
        
700,00   700,00  

 Bloemschikken 1.500,00  1.500,00  

 Floralia 
        
700,00   700,00  

 Geraniummarkt 
                     
-     500,00  

 Dagtocht 1.620,00  1.700,00  

 Overige kosten 600,00  600,00  

 Bankkosten 200,00  200,00  

TOTAAL Kosten            11.770,00   11.650,00   

        

 Resultaat   320-/-   600-/- 
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Toelichting op de Winst- en Verliesrekening, Balans en Begroting 

 

Balans Activa: 

 

Debiteuren: 

- Nog te ontvangen bedragen van inkomsten advertenties blad Iris in 2021. Deze zijn 
in  januari 2022 gefactureerd  (nog te ontvangen € 850,00 voor 2021). De bedragen 
zijn/worden in januari/februari 2022 door de adverteerders betaald. 

 

Liquide middelen: 

- Saldi bankrekeningen per 31-12-2020 (rekening courant en spaarrekening). 
- Saldo Kasgeld per 31-12-2021 is nihil. In 2021 werd in december € 139,65 aan 

contant gestort op de rekening courant bij ING. 
 

Balans Passiva: 

Eigen Vermogen: 

- Negatief resultaat over 2021 beïnvloedt Eigen Vermogen (zie  Winst- en 
Verliesrekening 2021).  

 

Voorziening inventaris en apparatuur is gedaald met € 735,02 door aanschaf in 2021 van     

2 kasten ten behoeve van onze verhuizing naar Plein Zuid. De reservering is toegevoegd 

aan het Eigen Vermogen. 

Crediteuren bestaat uit een nog te betalen bedrag in 2022 inzake posten uit 2021. Het 

betreffen kosten inzake nagekomen facturen drukwerk en onkosten/declaraties. Verder is er 

een reservering terug te betalen lesgeld in verband met annulering door corona. 

 

Winst- en Verliesrekening: 

Het jaar 2021 stond helaas weer in het teken van Corona/Covid 19 en had voor onze 

vereniging zoals overal veel impact. Intern vonden bijna geen activiteiten plaats. Tevens 

vonden geen Floralia en Geraniummarkt plaats. Gelukkig gingen de voortuinkeuringen en de 

bezichtiging van open tuinen door, maar dat leverde financieel geen gewin op. Ook de 

dagtocht ging door en leverde een positief saldo van € 261,15 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 zijn door het grotendeels of helemaal wegvallen 

niet nader gespecificeerd.  

 

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. 
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De bestuurskosten bedroegen in 2021 € 979,45, dat is inclusief € 395,13 aan extra 

drukkosten inzake de actie kerstkaarten en de portokosten voor de verzending..  

De aankoop van de 2 kasten ten behoeve van Plein Zuid staat geboekt als aanschaf 

inventaris.  

 

Begroting 2022 (en 2023): 

 

De contributie van KMTP (het hoofdkantoor) die wij jaarlijks ontvangen, kan in 2022 wijzigen. 

KMTP overweegt een andere opzet. Een besluit hierover is nog niet genomen, vandaar dat 

wij voorlopig op oude voet begroten. Voor zover nu te begrijpen is, blijft de oude regeling 

gelden. 

Door de corona en onze verhuizing naar plein Zuid worden de begrotingen beïnvloed. 

Getracht wordt bij de Gemeente subsidie te krijgen voor onze zaalhuur in Plein Zuid. Het 

bestuur heeft besloten om in 2022 nog geen Voorjaars- en geraniummarkt te organiseren. 

Reden is de ongewisse afloop van Corona en de organisatie die in feite in november 2021 

had moeten starten. 

Voorheen kenden wij geen zaalhuur. Deze wordt voor 2022 en 2023 nu wel begroot. Het zal 

duidelijk zijn, dat wij sterk afhankelijk zijn van het aantal deelnemers, dat deze posten zowel 

positief als negatief kan beïnvloeden. 

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

Wat opvalt is, dat de drukkosten van ons blad De Iris behoorlijk zijn toegenomen. Het 

bestuur beraadt zich over deze ontwikkeling. Reden van de verhoging is o.a.de stijging van 

de grondstofprijzen en in meerdere gevallen een uitgebreidere versie in het aantal pagina’s. 

Nu is begroot naar grootte van de kosten van het afgelopen jaar. 
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Decharge 
 

 


	Deel 1: Verslag van activiteiten
	Algemene Ledenvergadering
	Nieuwjaarsreceptie
	Vergaderingen
	Wat niet doorging in 2021
	Wat wel doorging in 2021
	Voortuinkeuringen
	Lezing
	Open tuinbezoeken
	Dagtocht
	Actie Tegel eruit, plant erin
	Nationale zaaidag
	Plantenruilbeurs
	Bloemschikken
	Heuvelrugtuinen
	Contact met de leden
	Bestuursvergadering+
	En verder…

	Huisvesting
	Communicatie
	Ledenontwikkeling
	De organisatie van onze vereniging
	Bestuur
	Commissies
	Werkgroepen

	Deel 2: Financieel verslag
	Winst- en Verliesrekening
	Balans
	Begroting
	Toelichting op de Winst- en Verliesrekening, Balans en Begroting
	Decharge


