Van de bestuurstafel
Woensdag 21 juni, 2 dagen na de maandelijkse bijeenkomst, is het bestuur bijeen geweest
voor de maandelijkse vergadering. Allereerst de verenigingsavond geëvalueerd. Het blijft
jammer dat er regelmatig mensen blijven doorpraten wanneer er uitleg wordt geven, die
andere leden interessant vinden. Het onderzoek naar het gebruik van een draadloze
microfoon blijft daarom prioriteit houden. Helaas was Jack Veraart deze keer niet aanwezig,
zodat we dit onderwerp niet met hem konden bespreken. Verder blijkt de map weg waar de
meegebrachte planten in worden geregistreerd. Er zal daarom de volgende bijeenkomst een
nieuwe map worden weggelegd en ook krijgt iedereen weer een lot voor iedere
meegebrachte plant.
Tevens bleek dat er nog maar 1 sleutel van de kast aanwezig is. We zullen er daarom 2
laten bijmaken, tenzij de zoekgeraakte nog ergens opduiken.
Het bestuur heeft de investering goedgekeurd betreffende de aanschaf van een Beamer en
de aanschaf van 2500 Flyers om de vereniging te promoten tijdens evenementen.
Een van de leden heeft gevraagd of het bestuur duidelijkheid wilde verschaffen over het
meebrengen van verkoop en verlotingsplanten. Het bestuur heeft zich verdiept in wat het
vorige bestuur hierover heeft vastgelegd en dat blijkt niet zoveel te zijn. De notulen van
november 2016 geven hier enig formele duidelijkheid over en verder gaan er een aantal
verhalen van mogelijke afspraken met betrokken leden/verkopers.
Het bestuur gaat een concept opstellen.
Half augustus starten de voorbereidingen voor de promotie op 7-8 oktober bij Intratuin.
Leden die een steentje willen bijdragen kunnen zich bij Jopie aanmelden. Tijdens de BBQ bij
Jan zal e.e.a. worden besproken.
Voor de BBQ bij Jan van der Linden hebben zich op moment van schrijven 34 leden
aangemeld.
De bijdrage van € 17,00. is voor drank en BBQ. Verloting is apart en ter plaatse te voldoen.

Agenda 2017 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
8 juli:

BBQ bij Jan van der Linden.
Jan verzorgt een uitgebreide excursie in het vol automatische Phalaenopsis
orchideeën bedrijf van zijn buurman. In de kwekerij is het ook mogelijk 2 en 3
takkers te kopen. Deze planten zijn van een hoge kwaliteit en worden verkocht
tegen inkoopprijzen.
De kosten voor de BBQ zijn € 17,00 en de inschrijving is inmiddels gesloten.
Tevens een grote plantenverloting. De verloting wordt opgesplitst in 2 rondjes:
1 rondje altijd prijs à € 5,00 een lot pp en het andere rondje zoals we altijd
gewend zijn; lotje à € 0,50
Programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur ontvangst met koffie en gebak
16.00 uur bezoek buurman
17.30 BBQ
19.00-19.30 uur starten verloting
20.30-21.00 uur sluiting.
Jan zijn adres is:
Engsteeg 2,
5306 TM Brakel
Telefoon: 0418 671 686

5 Augustus:

open kas. De leden kunnen van 10.00 - 16.00 uur terecht bij:
Hans van der Hoeven
Noordhoek 22
4759AA Noordhoek
Tel. Nr: 0168 405118
Miranda Buckens
Weegbree 2,
4751KX Oud Gastel
Tel. Nr: 0651030348
Wim de Groot
Westerstraat 32
4635CW Huijbergen
Tel. Nr: 0651707103

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

4 november: Bezoek aan orchideeën liefhebber Piet Dubbelman. Piet kweekt hoofdzakelijk
Pleurothallis/Masdevallia en Dracula soorten. Volgende nieuwsbrief meer
hierover. (datum is nog onder voorbehoud)
20november: 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

Voorlopige Agenda 2018. orchideeënvereniging Noord West BrabantZeeland
15 januari:
12 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:
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

