
VERSLAG BIJEENKOMST Kuipplantenvereniging Regio-Oost op Zaterdag 27-7-2019 ten huize 

van Dick Vonhof.  

 

Dick opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. We zijn met 15 personen (12 leden).  

Dick vertelt dat hij per 31 december bedankt heeft voor het lidmaatschap van de NKV en tegelijk 

ook stopt met alle bezigheden voor de Kuipplantenvereniging. Hij memoreert hoe hij in 2011 

gestart is met de opbouw van de Regio oost, en hoe de club gegroeid is tot 52 leden nu. Hij geeft 

een terugblik op wat hij in deze 8 jaar, samen met verschillende leden, allemaal heeft 

georganiseerd, hij laat ons daar foto’s van zien.  

Wij laten hem weten, dat wij hem dank verschuldigd zijn, dat hij ons zoveel mooie tuinen, 

parken, kwekerijen en wat niet al heeft laten zien. Ook hebben we onze kennis van kuipplanten 

door hem kunnen vermeerderen, hij heeft ons deel laten nemen aan workshops, waarin we 

leerden o.a. citrussen te enten, te stekken, paddenstoelen te kweken en nog vele andere nuttige 

zaken, zoals vandaag plantenstickers maken. 

Ook de vele ledenwerfacties, die hij gedaan heeft, vaak geholpen door Tonnie, mogen niet 

onvermeld blijven. Het gevolg zien we hier, een club van 52 leden, waarvan ca 20/25 actief.    

Voor de komende paar maanden staan er nu nog 2 excursies gepland: 24 augustus naar N.W. 

Overijssel georganiseerd door Rene Bons en 28/9 naar Dieren en Arnhem (Roosendaal), 

georganiseerd door Gerrit Achterstraat en Henk Brink.  

Johanna stelt voor dat we ons tijdig opgeven voor de excursie naar NO-Overijssel (de uitnodiging 

heeft u al gehad), zodat we een lijstje van deelnemers kunnen maken, wat de mogelijkheid van 

carpooling geeft. Op de uitnodiging staat: Aanmelden voor 17 augustus, maar als u mee wilt 

doen met carpooling, dan moet u zich aanmelden vóór 10 augustus. (Voor het gebruik van een 

carpooling lijst en andere privacy-verstorende lijsten, zie onderaan deze mail.).  

Hierna wordt geïnventariseerd wie er verder willen met de club, en welke werkzaamheden er 

dan moeten worden opgevangen.  

1. Iemand moet de leiding nemen.  

2. De secretaresse blijft dit werk doen totdat iemand zich aanmeldt om dit werk (ca 1 

uurtje per maand) van haar over te nemen. (Ten eerste wegens ziekte in de familie en 

ten tweede wegens steeds verder gaande doofheid).  

3. Penningmeester: Tonnie heeft aangeboden om dit weer over te nemen. Er is op dit 

moment nog 808,50 in kas. Hier moeten nog de te maken kosten voor de volgende 

excursies vanaf. Jaarlijks ontvangen we 250Euro van de landelijke vereniging + 1,50 per 

lid.   

4. Activiteiten: allen (?). Misschien kunnen we een enkele maal een busreis plannen? We 

vragen ons af of het zinvol is om toenadering te zoeken tot de regio-Noord? 

5. Contactpersoon landelijk bestuur: is niet verplicht, maar is wel nodig als we lid blijven 

van de landelijke vereniging. Tot nu toe neemt Johanna dit waar, voor alleen de 

noodzakelijke zaken, maar ze wil het graag overdoen aan iemand die het leuk vindt om 

zich met het landelijke bezig te houden. Maar ze wil het ook wel overdoen aan iemand 

die het niet zo leuk vindt, maar begrijpt dat we deel zijn van een groter geheel en dat het 



dus nuttig is, om contact te onderhouden.   Dhr. Hilbers van regio Noord heeft 

aangeboden om degene die naar een veraf gehouden bestuursvergadering, of 

jaarbijeenkomst wil, evt een lift aan te bieden.  

6. Facebook: Dick heeft voor ons altijd een facebook pagina onderhouden. Zijn ervaring is 

dat het nuttig is, Het levert bijv. nieuwe leden op, we zijn vindbaar. Vincent biedt aan om 

er eens naar te kijken.  

7. De website: Dick heeft als onderdeel van zijn eigen website: pari-daeza.nl, altijd ook een 

website onderhouden voor de vereniging. Deze heeft hij reeds afgestoten, maar is nog 

wel benaderbaar. Deze website is niet zo dringend noodzakelijk als de facebook pagina. 

Onze agenda staat er bijv. op en contactadressen. Het beheren van een website kost 

eenmalig 80-90 Euro, voor hosting, te betalen door onze vereniging.   

 

Er wordt gevraagd wie van de aanwezigen lid wil blijven van onze groep en ook lid blijft van 

de landelijke vereniging. Alle vingers gaan omhoog. 

 

In verband met de privacywetgeving, mogen we geen lijst met namen en persoonlijke 

gegevens meer rondsturen. Daarom vindt u op de adreslijst van de uitnodigingen ook al een 

tijdje geen namen meer, anders dan van de organisatie. De adressen gaan verborgen 

ondereen naamloos BCC (Blind copy).  

Bij uw aanmelding als lid hebt u de secretaris toestemming gegeven om zo nodig voor de 

organisatie uw gegevens te gebruiken, tenzij u duidelijk heeft aangegeven op het 

aanmeldingsformulier dat u dat niet wenst. Voor degenen die lid zijn geworden voor 28 mei 

2018 (de datum dat de wet AVG van kracht werd) en die dus geen formulier met deze 

aantekening getekend hebben, geldt toch, dat de secretaris verantwoordelijk is voor het 

gebruik van uw gegevens. Deze ontvangt nl iedere 2 maand een update met alle gegevens 

van onze leden van de NKV.  

Voor het gebruik van een carpooling lijst hebben wij gegevens van u nodig (adres, en 

telefoonnummer, evt mailadres). Als u wilt carpoolen bij de excursie naar NW-Overijsel kunt 

u dat doen bij de opgave voor de excursie, zie hiervoor de uitnodiging, bij Dick, en dan niet 

zoals daar staat vermeld voor 17 augustus, maar voor 10 augustus.      

Tot slot: We moeten afscheid nemen van Dick, Tonnie doet dat namens ons onder heel veel 

dank, voor wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. Ze overhandigt hem daarvoor een fles 

wijn en voor Jeanette, die helaas afwezig moest zijn, een groot boeket bloemen, ook met veel 

dank voor de gastvrijheid in hun weelderige tuin en hun gezellige tent. Wij wensen hun 

beiden het allerbeste.  

Hun kleindochter heeft voor ons nog een paar pannen soep voor bij de boterham, terwijl 

Dick ons nog een keer een rondleiding door de tuin geeft.  

Tot slot ruilen we nog de meegebrachte planten uit en laten we ons door Dick uitzwaaien. 

We weten allen, dat dit altijd een gastvrij adres zal blijven en een bron van veel kennis.  

Dick, we zullen je missen!    


