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Sociaal Verslag 2017
Algemeen:

ste

Het stemt ons als bestuur tot tevredenheid dat we ook in het achter ons liggende 57 verenigingsjaar velen van u bij de
verschillende gelegenheden van onze vereniging weer mochten ontmoeten. Een groot aantal heeft weer deelgenomen aan een
of meerdere van onze activiteiten: de lezingen, ruilbeurzen, fiets- en wandeltochten, workshops, Zuid Nederlandse
Kampioenschappen Bloemschikken , excursies en de buitenlandse reis.
In het afgelopen jaar ontvingen wij, rechtstreeks of via leden bericht van het overlijden van
 Mevrouw Ineke van Poppel, echtgenote van Ad Lambregts van de Jorissenhoeve in Schijf. Ze was een groots tuinierster,
 Ans Freijser uit Klundert, oud voorzitster en ook een fervent tuinierster,
 Frans Hendriks, lid van de tuinclub uit Effen,
 Ans van de Boom uit Breda, bloemschikster die aan vele ZNKB wedstrijden heeft meegedaan,
 Jaap de Vrij, echtgenoot van Adrie De Vrij – Lodders, uit Fijnaart. Adrie is een bloemschikster.
We hebben weer ons programmaboekje kunnen samenstellen. Bijna alle adverteerders uit het vorige programmaboekje hebben
hun advertentie weer laten plaatsen. Het boekje is samengesteld door het bestuur.
De reacties die wij mochten ontvangen op het programmaboekje waren ook dit jaar weer positief, zowel van de leden als van de
adverteerders.
Een extra woord van dank voor alle vrijwilligers, die de programmaboekjes bij de leden hebben bezorgd, om de grote post porti
kosten in onze begroting te drukken.
Johan Snoek, webmaster en Leen Kalkman, samensteller van de nieuwsbrieven, hebben samen weer gezorgd dat u goed
geïnformeerd bleef over onze activiteiten middels de papieren nieuwsbrief, de digitale nieuwsbrief, de nieuwsflitsen en facebook.
In het achter ons liggende verenigingsjaar kunnen we constateren dat de terugloop van het aantal leden gelijk is gebleven aan de
terugloop in 2016 maar duidelijk minder groot is dan in 2015 en 2014. In januari 2017 hadden we 647 leden, 31 december 2017
nog 610. In 2017 hebben we wel 57 nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat is meer dan in voorgaande jaren. Met dank aan onze
PR leden. Wie zaait zal oogsten!
Als bestuur zijn we dit kalenderjaar 11 keer bijeengekomen. Daarnaast hebben we, in wisselende samenstelling, deelgenomen aan
de bijeenkomsten van het rayon Oost- en Midden Brabant en de landelijke Algemene Ledenvergaderingen op 3 juni in Amsterdam
en 11 november in Amersfoort.
Onze afdeling wordt gedragen door een grote groep mensen die zich belangeloos voor onze vereniging inzetten. Wij willen hen
daarvoor heel hartelijk danken. Ook gaat onze dank uit naar de medewerkers van het Prinsentuincollege die ons steeds weer met
raad en daad terzijde staan.
Ook in 2017 hebben we weer meegedaan met de clubkas campagne van de Rabobank in Breda en de Amerstreek en een bedrag
van € 393, 00 mogen ontvangen. Hartelijk dank aan eenieder die op onze vereniging heeft gestemd.

Activiteiten:
 Algemene Ledenvergadering.
Deze werd op 15 februari 2017 gehouden Hierbij waren meer dan 100 leden en daarnaast 17 gasten aanwezig.
Na het afwerken van de agenda werd het officiële gedeelte gesloten. De avond werd verder uitstekend verzorgd door de
bloemschikcommissie met hapjes en drankjes en afgesloten met een fotopresentatie, verzorgd door Piet van de Klundert over
´de polders binnen de gemeente Breda, van februari tot februari’.
Bij het weggaan werd iedereen verrast met een dwerg Skimnia



Lezingen.
In 2017 werden 7 plenaire lezingen verzorgd:
25 jan.
Frans van Braken
15 mrt.
Nel Wens
12 april
Rein ten Klooster
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Het verborgen en geheimzinnige leven in de tuin
Tips over tuinieren
Tuingeraniums
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13 sept.
11 okt.
29 nov.
20 dec.



ZZ&Z Mariëlle Horsten en Olga Kroes
Gerrit van Eenbergen / Jan van der Heijden
De Hessenhof
Dhr Vermeijden:

Interactieve lezing drogen als bewaarmethode
Natuurfilm
Traditionele vaste plantenkwekerij
Presentatie over de buitenlandreis 2018 door Garden Tours
Aansluitend een gezellige kerstborrel.

Cursussen / workshops.

Het afgelopen jaar hadden we weer een gevarieerd en ruim aanbod in ons jaarprogramma.
Bij gebrek aan belangstelling konden twee workshops helaas geen doorgang vinden.
Wel was er voldoende belangstelling voor de volgende workshops:
 31 januari
: Macramé “seizoen”hangers verzorgd door Karen de Groot en Diny Linneman met 8 deelnemers
 21 februari
: Luizenpopjes verzorgd door Lia Romijn met 6 deelnemers
 25 februari
: Fruitbomen snoeien bij Frans Kavelaars met 8 deelnemers
 11 maart
: Zaaien en stekken door Nel Wens met 15 deelnemers
 31 maart
: Hanging basket van wilgentenen: verzorgt door Ineke Visser met 11 deelnemers
 7 april
: Hanging baskets bij Jos Verdaasdonk in Terheijden met 12 deelnemers
 4 oktober
: kruidenkrans maken, verzorgd door de bloemschikcommissie, met 9 deelnemers
 24 oktober
: Workshop drogen als bewaarmethode met 8 personen
 13 november
: Jams en chutneys bij Bredaas ZoetZuur & Zout met 5 deelnemers
 14 en 18 november: Woodburning, verzorgd door Karen de Groot, met 10 deelnemers
 15 december
: Kerstworkshop bloemschikken verzorgd door de bloemschikcommissie met 50 deelnemers.
Het bloemschikken komt hieronder bij de clubs aan de orde



Excursies en reizen.

Dit jaar hebben we, door het ontbreken van vrijwilligers die dat wilden organiseren, geen meerdaagse binnenlandse reis kunnen
organiseren.





29 april was de voorjaarsexcursie naar de Koninklijke Serres van Laken en in de middag naar de Pokertuin in Schoten.



Van 8 juni tot en met 13 juni werd door Garden Tours de tuinenreis naar De Cotswolds, in Midden Engeland,
georganiseerd. Hieraan namen 33 mensen deel.



De najaar excursie op 7 oktober naar Trompenburg werd afgelast . Hiervoor was te weinig belangstelling.

Clubs:

De clubs binnen onze vereniging hebben ieder een eigen programma van lezingen, excursies en andere activiteiten.
De tuinclub telt nu 61 leden. De rotstuinclub telt 16 leden. De foto club telt nu 29 leden.

 Bloemschikken.


De Z.N.K.B. werd dit jaar op 24, 25 en 26 maart georganiseerd door de afdeling Breda met het thema ‘Machtig mooi
Breda’.
In totaal waren er 64 deelnemers.
In de B klasse deden mee Angela Bink, Lia Nuyten, Corry van Gastel en Monique Pigmans ( beide van afdeling Roosendaal maar
volgen in Breda de bloemschikcursus) Jaqueline van Lent, Nicole van der Sluis, Rose-Marie de Klerk, Els Koks, Anneke Dilven, Jose
Hoogland, Suzan Laat, Lucy Broeders, Adrienne Rombouts, Jacqueline van Oosterhout en Margriet Weijgers.
In de B klasse behaalde Angela Bink de eerste prijs, Lia Nuyten de tweede en Corry van Gastel de derde prijs.
In de A klasse deden mee Berthy van Hees en Leny Ligtvoet.
In de Ere klasse deden mee Angela Snepvangers en Anja de Graaf.
Het was een groots en geslaagd evenement met de hulp en inzet van meer dan 100 vrijwilligers! En ook zeker dankzij de
sponsoring van de Prinsentuin College, de RABO en onze adverteerders!
 54 NK Bloemschikken op 6 oktober j.l. in Nieuwegein.
Angela Bink, Anja de Graaf, Hélène Emmen en Angela Snepvangers hebben onze afdeling vertegenwoordigd.
De dag was via facebook goed te volgen. Hélène Emmen werd hier Nederlands kampioen!
e

 Op 15 november organiseerde de bloemschikcommissie kinderbloemschikken bij Life en Garden in Etten-Leur met 29
kinderen. De kinderen konden een herfststuk maken.
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Op 16 & 17 december was de commissie ook aanwezig bij de kaarsenfabriek met verkoop van eigengemaakte



bloemstukken met hierin kaarsen verwerkt van de kaarsenfabriek. Ook hier konden kinderen hun eigen kerststukje
maken.



Voor de cursussen bloemschikken waren in 2017 154 deelnemers. In totaal werden er een 12-tal cursussen
georganiseerd. De demonstratie avond op 8 november werd verzorgd door Birgit Davids en hier waren 120
bloemschikkers aanwezig.



Op 28 oktober waren Trees Koeken en Ineke Lodders aanwezig op de inspiratie dag voor bloemsierkunstcommissieleden
in Amersfoort.

De snertwandeling. Traditioneel in de winterperiode organiseerde onze vaste groep, bestaande uit Ben van Peer, Rien



Koeken, Jan Verwijmeren en Johan Snoek op 29 januari voor 80 wandelaars de prachtige wandelroute door een gedeelte
van het Mastbos. De start en aankomst was bij de familie Hendrickx in Breda. De catering hierbij was weer in de
vertrouwde handen van Riet van Peer, Ria van Kalmthout en Trees Koeken.
5 April was er speciaal een voorjaars voordeelavond voor leden bij Princenbosch Plantencentrum in Gilze.
22 April werd de voorjaars- tuinplantjes( ruil) beurs bij de fam. Van Gaal in Achtmaal gehouden.



26 April was er bij Verdaasdonk een speciale avond met voorjaarsplanten voor Groei & Bloei leden.



Op 5 juni stonden onze bloemschikleidsters samen met PR commissieleden in het kader van de Open dag op agrarische



bedrijven bij de IJsboerderij van de familie Pijs en het aspergebedrijf Sweep, beide in Etten-Leur en de Kersenkwekerij
“Lieshof” in Breda.


De Nationale Tuin Week met als thema ‘leef je uit met kruiden’ werd gehouden van 10 tot en met 18 juni en in dat kader
hebben wij onderstaande activiteiten georganiseerd.
 Op 10 juni hebben wij i.s.m. Intratuin Breda de actie ‘tegel eruit plant er in’ gehouden. De PR
commissie was hierbij aanwezig en informeerden belangstellenden tevens over de door hen gekozen kruiden.
 Op 13 juni en 21 juni is er in Hooge Zwaluwe, in het kader van het thema , een kruidenwandeling gehouden o.l.v. de IVN
en aansluitend een rondje in de Keltische tuin van Gerdi en Cederic Bouche .
 Op 18 juni stelden hier na genoemde leden uit Etten-Leur hun tuinen open:
Mevr E.M.A vab Vugt-ten Doeschate, Kruisvelden 8, Dhr Bastiaansen, Molenas 22 en Rentia Krijen, Stationsstraat 60.
In deze tuinenroute was ook tuincentrum Life en Garden opgenomen. Bezoekers konden daar voor een klein bedrag, met
behulp van onze leden, een kistje vullen met kruiden. Ook hier was de PR aanwezig.



Vrijwilligersdag
Op 1 juli waren alle vrijwilligers van onze afdeling uitgenodigd bij de familie Hendriks, Overaseweg 238 in Breda.
Er was wederom gekozen voor een gezellig samenzijn met barbecue.



Op zaterdag 23 september kwamen zo’n 60 leden naar fam. Havermans in Terheijden voor de jaarlijkse fietstocht . Langs de
put van Caron, over de Vrachelse Heide en langs het Wilhelminakanaal naar de Heilige Driehoek in Oosterhout, Raamsdonk ,
Geertruidenberg en weer terug naar de fam. Havermans . Deze tocht werd door Ben, Jan, Johan, Rien, Riet en Trees
georganiseerd.



De najaarsruilbeurs hielden we op 30 september bij de familie Braspenning-Poppelaars in Zundert



Op 17 november konden we alvast de kerstsfeer proeven bij De Bosrand in Rijsbergen en op 6 december bij Princenbosch
plantencentrum in Gilze, waar leden op vertoon van hun ledenpas korting kregen op hun aankopen.



Propaganda en promotie.
Leden van de PR commissie hebben zich waar mogelijk ingezet om Groei & Bloei en met name onze afdeling te promoten. Zo
ook op de Hooge Zwaluwse Open tuinen dag op 8 juli. Het blijft moeilijk om mensen voor onze vereniging
te interesseren maar de inzet van deze commissie levert toch regelmatig nieuwe leden op. Als bestuur zijn wij dan ook erg
content met hun inzet.



Samenwerking met afdeling Roosendaal. Op initiatief van Roosendaal, zijn wij bij elkaar gekomen om te inventariseren waar
en hoe we in de toekomst samen zouden kunnen werken. Twee maal per jaar zal er een gezamenlijk overleg zijn.
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Samenwerking met De Wolfslaar. Op ons initiatief, is er op 14 december een overleg geweest. Beide partijen zien een
hernieuwde samenwerking als positief. Dit zal in 2018 verder uitgewerkt gaan worden.



Vacatures
Binnen onze vereniging zijn in 2017 , ondanks de grote inzet van vrijwilligers om ad hoc de vereniging te ondersteunen bij
activiteiten, een aantal belangrijke posten nog steeds niet ingevuld.

Namens het bestuur:
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