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Notulen Algemene Leden Vergadering  van de KMTP / Groei & Bloei afd. Gooi - Noord, 
gehouden op 26 maart 2019 in het Trefpunt te Bussum 

Aanvang: 19.30 uur  
 
Aanwezig: 26 leden 
 
       
1.    Welkom en mededelingen 

Voorzitter, Andrea Thomas heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Voorgesteld wordt om punt 4c en 4b om te wisselen in de behandeling. 
Een wijziging in agendapunt 5a. Francine Huese treedt af als lid van het Bestuur. 
Voor de Voorjaarsmiddag op 6 april in Fortwerk IV zijn op dit moment 40 aanmeldingen. 
Er zijn nog 9 plaatsen beschikbaar voor het bezoek aan Gardenista. 
Ontvangen een bericht van afwezigheid van Gert van Gooswilligen, Margreet Koster. 

 
 
2.   Notulen van 20 februari 2018 
      Voorzitter biedt de aanwezigen gelegenheid kennis te nemen van de notulen. 
      Punt 4b Jan Bartelsen moet zijn Jan Bartelse. 
      Punt 4c. Er zijn door ons geen kosten gemaakt i.v.m. deelname door de gemeente Huizen aan de  
      Entente Floriale.  
      De notulen worden vastgesteld. 

 
 

3.   Jaarverslag 2018 
      Voorzitter biedt de aanwezigen gelegenheid kennis te nemen van het jaarverslag 2018. 
      Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het Jaarverslag wordt goedgekeurd door de vergadering. 
      Voorzitter bedankt alle commissieleden voor het vele werk dat door hen verzet wordt. 
      
 
4.   Financiën  
 
4a. Staat van Baten en Lasten 2018 en Balans 2018 

De Penningmeester licht de op schrift gestelde Staat van Baten en Lasten en de Balans toe. 
De belangrijkste baten bestaan uit de bijdrage van de KMTP. 
De Gemeente Huizen heeft ons voor de laatste keer subsidie gegeven. 
De Groenmarkt laat een mooi positief resultaat zien. 
De kosten voor de Promotieavond voor de excursies zijn ondergebracht in de post PR. 

      We sluiten het jaar af met een negatief resultaat van € 1668,65 
 
4b Verslag Financiële commissie 
     In deze commissie hebben zitting Mien van Marrewijk en Anneke van Emmerik. 
     In de voorgelezen verklaring stellen zij de vergadering voor de Penningmeester en daarmee 
     het Bestuur, décharge te verlenen over het gevoerde beleid van 2018. 
     De décharge wordt verleend. 
 
4c.Begroting 2019 
     De post Bijdrage KMTP is lager vanwege de terugloop van het aantal leden. 
     In de post PR is begroot de Promotie avond voor de excursies, een advertentiereeks in de  
     plaatselijke huis aan huiscouranten en PR voor de Groenmarkt. 
     De post Open Tuinen is hoger begroot vanwege een extra Open Tuinendag met het thema  
     “De Natuurlijke tuin”. Dit in het kader van het thema van de Nationale Tuinweek. 
     De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
    Op een vraag uit de zaal over ons hoge vermogen legt de voorzitter uit dat we een reserve moeten  
    houden om de continuiteit van de vereniging te kunnen waarborgen. 
    De kosten van het bezoek aan Gardenista vallen niet onder de begroting, omdat dit geen activiteit  
    is die  georganiseerd wordt door de excursiecommissie. 
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4d. Benoeming leden Financiële commissie 
      Mien de Haan is aftredend lid. 
      Anneke van Emmerik zal nog een jaar zitting hebben in de commissie. 
      Nanon Varekamp wordt benoemd als lid van de commissie. 
       
       
5.   Mutaties c.q. benoemingen Bestuur- en Commissieleden 
 
5a. Bestuur 
      Francine Huese treedt af als lid van het Bestuur. 
       
5b. Commissies 
      Francine Huese wordt herbenoemd als voorzitter van de Excursiecommissie. 
      Karen van Breemen wordt benoemd als lid van de Excursiecommissie. 
      Maryse van der Feltz wordt benoemd als lid van de Excursiecommissie. 
      Charlot Abma wordt herbenoemd als lid van de commissie Tuincafé.  
      Nanon Varekamp wordt benoemd als lid van de Open Tuinen Commissie. 
 
5c. Vacatures 
      Voor de vacatures van  Vice voorzitter, P.R. functionaris, Commissielid Open Tuinen, 
      Commissielid Plantenruilbeurs, Commissielid Plantenkringen, Commissieleden cursussen 
      en workshops hebben zich geen kandidaten gemeld. 
 
 
 6. Rondvraag en sluiting 
      Door één van de aanwezigen wordt de voorkeur uitgesproken om de functie secretaris en  
      penningmeester niet te combineren. 
      Er wordt meegedeeld dat de firma Boskoop stopt met het geven van 10% korting aan leden van   
      Groei & Bloei. 
      Voorzitter sluit de vergadering en bedankt allen voor hun aanwezigheid. 
 
Na de pauze zullen Janneke Karssen en Inge Kirchner een fotopresentatie geven over de tuinenreis  
naar Normandië, die door onze afdeling is gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
Huizen, maart 2020. 
 
Carla van der Heijden, secretaris   Andrea Thomas, voorzitter 
        
  
 
  
  
  

 
  
 

 
 


