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Onze doelstelling blijft om zoveel mogelijk mensen plezier geven in het omgaan met bloemen en planten. Dit doen
wij door middel van:
• Organiseren van (buiten)activiteiten om ervaring en kennis met elkaar te delen/over te dragen
• Geven van lezingen over zoveel mogelijk groene onderwerpen
• Geven van cursussen op groen gebied en relaterend hieraan • Organiseren van tuin excursies, tuinreizen in binnenen buitenland
• Waarderen en behoud van onze leden
• Promoten en presenteren van onze vereniging daar waar mogelijk
• Samenwerken met andere verenigingen / afdelingen
Activiteiten
We stellen een gevarieerd en interessant programma samen om het plezier te vergroten met groen bezig te zijn. Ons
doel is om steeds vernieuwend te zijn met het aanbod, ook in de binnen- en buitenlandreizen.
Lezingen
Naast “groene” lezingen bieden we ook lezingen aan die verwant zijn aan het groen in de tuin.
Cursussen
We bieden een leuk en gevarieerd cursusprogramma aan met als doel beginnende en gevorderde liefhebbers van
groen kennis te laten maken met verschillende mogelijkheden om hun creativiteit tot uiting te kunnen brengen.
Promotie
Om steeds meer mensen bekend te maken met onze vereniging promoten wij zoveel mogelijk daar waar
mogelijkheden zijn op beurzen, evenementen en buitenactiviteiten. Onze website speelt een grote rol in het
promoten van onze vereniging en social media zal een steeds grotere rol gaan vervullen binnen de vereniging. Met
behulp van facebook zal onze vereniging een breder publiek bereiken, voornamelijk de wat jongere generatie en zo
hopelijk verjonging binnen onze vereniging teweeg brengen.
Samenwerking
Het meer samenwerken met andere verenigingen / afdelingen m.b.t. bundelen van activiteiten en het delen van
informatie over activiteiten en interessante lezingen. Het in stand houden van de goede samenwerking die we
hebben met het Prinsentuin College is van groot belang. Zowel met het personeel als met de directie.
Ledental
De daling van het aantal leden is zorgwekkend. Dit is landelijk goed te zien en daarom blijven we onze leden
oproepen om toch vooral onze vereniging te promoten zodat ons ledenaantal niet verder naar beneden gaat. Hoe
meer leden hoe gevarieerder ons programma.
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