Van de bestuurstafel
Dinsdag 16 mei, is het bestuur weer bijeen geweest voor de maandelijkse vergadering. We
hebben de verenigingsavond van maandag 15 mei geëvalueerd en kwamen tot de conclusie
dat de eerste plantenbespreking nieuwe stijl, (deze keer door Folbert) goed door de leden
werd ontvangen. Het is nog te vroeg om er een echt oordeel over te geven. Wel werd
aangegeven dat het misschien verstandig is de mogelijkheid van een draadloze microfoon te
onderzoeken. Een aantal leden blijven met elkaar doorpraten wat verstorend werkt.
Tevens hebben we de oud bestuursleden bedankt voor hun bewezen diensten tijdens hun
periode en heeft Miranda een presentatie geven van haar tour in Ecuador. Het bestuur
overweegt een (gebruikte) Beamer aan te schaven. Reden is dat we die vaak moeten lenen,
(deze keer weer beschikbaar gesteld door Herman, waarvoor onze dank) en het zo voor
iedereen die iets wil presenteren, wat makkelijker wordt.
Verder is er uitgebreid gesproken over de promotie van onze kring bij o.a. Intratuin. Hiervoor
zal een folder worden ontwikkeld en gaan we bedrukte T-Shirts aanschaffen. Orchideeën
liefhebbers die zich bij Intratuin aan melden als lid, betalen pas vanaf 2018.
Voor de promotie op 7-8 oktober zijn we op zoek naar leden die bereid zijn een steentje bij te
dragen aan onze kring. Het gaat hierbij om het aanleveren van planten, folders uitdelen,
bezoekers aanspreken en planten verpotters /dokters.
Vanzelfsprekend zal de “bouwploeg” ruim vooraf betrokken worden bij de voorbereiding.
Voor de kascontrole volgend jaar zijn we op zoek naar een nieuwe controleur omdat Wim
(die het het afgelopen jaar heeft gedaan) dit als bestuurslid niet meer mag uitvoeren.
Een liefhebber mag zich volgende maand kenbaar maken. Piet zal worden gevraagd het nog
een jaartje te willen doen, om zo niet 2 gelijk aftredende leden te hebben.
Voor de BBQ bij Jan Verlinden hebben zich op dit moment ruim 25 leden zich al aangemeld.
Zal dus een gezellige boel kunnen worden. De bijdrage hiervoor is vastgesteld op € 17,00.
Dit bedrag is voor drank en BBQ. Verloting is apart en ter plaatse te voldoen. Betaling graag
te voldoen op de volgende verenigingsavond of overmaken op het rekeningnummer van de
vereniging. Banknummer is NL89ABNA0520941144 Ten name van Orchideeën vereniging
kring noord Brabant west.

Algemene ledenvergadering van de NOV is bezocht door Miranda en Wim. Daar er nog geen
notulen van deze meeting zijn verspreid, gaan we in deze meeting nog niet over tot
behandeling van dit onderwerp.

Agenda 2017 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
19 juni:

mededelingen
Plantenbespreking van de meegebrachte planten
Lezing over Bulbopyllum door Herman

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 Betaling graag te voldoen op de volgende
verenigingsavond of overmaken op het rekeningnummer van de vereniging .
Banknummer is NL89ABNA0520941144 Ten name van Orchideeën
vereniging kring noord Brabant west.
Tevens een grote plantenverloting. De verloting wordt opgesplitst in 2 rondjes:
1 rondje altijd prijs à € 5,00 en het andere rondje zoals we altijd gewend zijn;
lotje à € 0,50
5 Augustus:

open kas. De leden kunnen van 10.00 - 16.00 uur terecht bij Miranda
Buckens, Hans van der Hoeven en Wim de Groot.
(Er mogen nog meer leden zich aanmelden)

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

18 november: zaterdagmiddag bezoek een orchideeën kweker
Lezing/uitleg/plantbespreking ter plaatse
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
12 februari:
21 april:
7 juli:
15 december:

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

Belangrijke data:
27 mei :

Internationale Ruil- en Verkoopbeurs, Kring Arnhem, Lebret, Lebretweg 51,
Oosterbeek

3 t/m 4 Juni:

Open Nursery Weekend 2017 bij Akerne Orchids Schoten België
www.akerne-orchids.com

7 oktober:

NOV plantjes dag 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 en Zondag 11.00 tot 17.00

