Van de bestuurstafel
Maandag 7 augustus, was er weer de maandelijkse bestuurs-bijeenkomst. Terugkijkend op
de “open kas” dag van zaterdag 5 augustus, concludeerden we een wisselend succes. Zo
kwamen bij Hans 2, Miranda 12 en bij Wim 18 leden op bezoek. Wat het weer betrof hadden
we niet echt te klagen. Het was er eigenlijk wel een ideale dag voor.
De organisatie voor het weekend (7-8 oktober) bij Intratuin begint al meer vorm te krijgen,
eind augustus komt de “bouwploeg” op locatie bijeen om te zien welke mogelijkheden we
hebben.
Enkele leden hebben zich inmiddels al aangeboden om te flyeren of verpotten. We kunnen
nog meer liefhebbers gebruiken. Zij kunnen zich aanmelden bij Jopie. We zijn blij met alle
aangeboden handjes tijdens dit weekend.
Het bestuur heeft zich deze avond ook gebogen over een “Huishoudelijk reglement” bedoeld
in Artikel 19 van de statuten. Hieronder het concept, wat tijdens de “Algemene Leden
Vergadering” ter goedkeuring zal worden voorgelegd:

Artikel 19 sub.1 “Huishoudelijk regelement”(toevoeging Statuten)
1. contributie leden en huis leden.
Het lidmaatschap* en contributie jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Deze
wordt vastgesteld tijdens de “Algemene Leden Vergadering” van het voorgaande jaar.
De contributie dient daarom vòòr het nieuwe jaar betaald te zijn, cash tijdens de
verenigingsavond of overgeboekt op banknummer: NL89ABNA0520941144
Vaste leden betalen € 20,00, huisleden € 10,00
*Tijdens ledenwerf acties kan hiervan worden afgeweken.
2. Betaling introducé
Tijdens bepaalde activiteiten kan het voorkomen dat introducés welkom zijn. De kosten
hiervan zullen gelijktijdig met de inschrijving van de activiteit bekend gemaakt worden.
3. Inzet leden
Van de leden mag een redelijke inspanning verwacht worden, om de vereniging op een
goede manier te laten functioneren. Gedacht moet worden aan medewerking en inzet van
promoties, shows, het meebrengen van planten en presentaties tijdens
verenigingsavonden. Verwacht wordt dat dit ook zoveel mogelijk “met gesloten beurs”
wordt verricht.
4. Planten t.b.v. verloting
Het bestuur zal uiterlijk 2 weken voorafgaande aan een bijeenkomst, een mail sturen
aan onze “leveranciers” om planten te bestellen voor de verloting. In de bestelling zal

ook het bedrag worden meegenomen. Het is niet vanzelfsprekend dat er tijdens iedere
kringactiviteit planten voor een verloting zullen worden besteld.
Verder behoudt het bestuur het recht om (als de situatie zich voordoet) planten van
een derde partij te betrekken.
5. Het verhandelen van planten bij de vereniging
Het staat ieder lid vrij tijdens de verenigingsavond planten te ruilen of te verkopen.
6. Plantenveiling
Ieder lid mag planten aanleveren en worden door middel van opbod verkocht aan de
leden. 10% Van de opbrengst is voor de verenigingskas. Op het einde van de veiling
dienen de bedragen cash te worden verrekend.
7. Gebruik beamer
De vereniging is in het bezit van een beamer. Deze zal altijd worden gebruikt, tenzij een
spreker anders wenst en de verantwoordelijkheid hiervoor zelf op zich neemt.
8. Deelname NOV activiteiten
De vereniging is als kring, lid van de Nederlandse Orchideeën Vereniging(NOV) en die
ondersteunen we zoveel mogelijk. Tevens zullen we de standpunten en belangen van
leden zo goed mogelijk overbrengen tijdens de overleg vergaderingen. De leden zijn
overigens niet verplicht lid van de NOV.
9. Vergoedingen
Vooraf gemelde, goedgekeurde en daarna gemaakte kosten door bestuur en leden,
kunnen bij de penningmeester tijdens de verengingsavond worden gedeclareerd.
Afwijken hiervan is mogelijk indien dit vooraf besproken is met het bestuur.

Agenda 2017 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
18 september: mededelingen
Plantenbespreking van de meegebrachte planten
Lezing Thailand deel 1 door Wim
16 oktober:

mededelingen
Plantenbespreking van de meegebrachte planten
Plantenveiling
Lezing Thailand deel 2 door Wim

6 november: Bezoek aan orchideeën liefhebber Piet Dubbeldam. Piet kweekt hoofdzakelijk
Pleurothallis/Masdevallia en Dracula soorten.
Piet zijn kas bevindt zich boven op de zolder van een boerenschuur in het
buiten gebied van Fijnaart. Gezien de krappe ruimte (3 geschakelde ruimtes

met smalle gangen) en om alles goed te kunnen bekijken zijn we om 19.00 en
19.30 welkom met een groep. Een vergrootglas meenemen is aan te raden! Er
zitten echt juweeltjes in de collectie. Van heel groot (een volle cementkuip
Pleurothallis met bladeren formaat A5) tot minuscuul klein. Het systeem
waarmee de luchtvochtigheid geregeld wordt is erg ingenieus.
20 november: mededelingen
Plantenbespreking van de meegebrachte planten
Lezing
16 december: zaterdag gezellige kerst/eindejaars bijeenkomst met eten en grote verloting.
Begint om 16.30 tot ca. 23.00 uur
(zal nader worden toegelicht tijdens de verenigingsavond van oktober en in de
nieuwsbrief van september)

Voorlopige Agenda 2018. orchideeënvereniging Noord West BrabantZeeland
15 januari:
19 februari:
19 maart:
21 april:
7 juli:
15 december:

Nieuwjaarsborrel
Algemene ledenvergadering
Europese orchideeën
Oppotmiddag Vrederust
BBQ bij Jos en Jopie + loterij
Kerst/eindejaars viering

Ideeën en suggesties van de leden zijn altijd welkom

Belangrijke data’s:
26 en 27
augustus:

worden wederom de Tilburgse terrariumdagen gehouden op het terrein
van dierenpark “de Oliemeulen”, Reitse Hoevenstraat 30 te Tilburg.

7 oktober:

NOV plantjesdag in de Botanische tuinen, Utrecht.

7 - 8 oktober: Tentoonstelling/ promotie en verpotten door de kring bij Intratuin, Halsteren.
Openingstijden: Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur en Zondag 11.00 tot 17.00 uur
Uiteraard verwachten we dat de leden zoveel mogelijk (bloeiende/decoratie
planten aan bieden om onze stand aan te kleden. Iedere meegebrachte
bloeiende orchidee, levert je 3 loten op voor de verloting, tijdens de
ledenvergadering van oktober.
23-25 maart

European Orchid Council Conference and Exhibition, Paris, 2018
EOC 2018Scientific conference

