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Maxillaria phoenicanthera

BESTE KRINGLEDEN,
Het zit niet mee. De lockdown en andere maatregelen zijn weer verlengd. Het
gevolg is dat onze geplande kringavonden van februari weer niet door kunnen
gaan. We verwachten dat het ook in maart nog niet zal lukken, dus nu richten
we ons op april. We hopen op dinsdag 13 april en vrijdag 16 april alsnog
onze kringavond-light te kunnen houden.
Verder hebben we besloten om de ALV dit jaar te laten vervallen. In dit kringblad staan de vaste vergaderstukken. Leden die op bepaalde onderwerpen hun
stem willen laten horen, worden verzocht dit persoonlijk bij het bestuur te doen.
Zaken die om stemming vragen, zullen te zijner tijd via mail en/of post toegestuurd worden. Dat geldt in elk geval voor de financiële stukken.
We wensen iedereen goede moed en hopen dat we vanaf april langzaam aan
weer op normale wijze onze hobby mogen delen.

JAARPROGRAMMA 2021
13 en 16 april “Kringavond Light” – aanmelding noodzakelijk!
Verder nog geen concreet programma voor 2021

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen van de Algemene ledenvergadering 2020 (zie kringblad)
Algemeen jaarverslag 2020 (zie kringblad)
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid.
Verslag werkgroepen:

kringhandel planten, Jan van der Linden

kringhandel materiaal, Mike Heesakkers

barverzorging, Ron Bruinshorst / Sjors Teurlincx

redactie, Niek Hanckmann

keuringscommissie, Jos Janssen

“Kweken leer je van elkaar”, Wim Crins
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8.
9.

10.

11.

12.
13.

Uitslag plantenkeuring 2019 en prijsuitreiking
Dit jaar niet van toepassing
Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend zijn: Koos de Wit (herkiesbaar), Wim Crins (herkiesbaar), Mike Heesakkers (herkiesbaar) en Rick van Herk (niet herkiesbaar)
Plannen voor het nieuwe jaar

veiling

excursies

tentoonstellingen

kringavonden
Trekking van de speciale verloting voor iedereen die zijn contributie
betaald heeft vóór 15 januari 2021. De uitslag zal ook bekend worden
gemaakt in het volgende clubblad.
Rondvraag
Sluiting van de jaarvergadering

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
Vrijdag 18 januari 2020 te Best
Aanwezig Bestuur:
Koos de Wit, Sjors Teurlincx, Natalia van Doormalen,
Rick van Herk en Mike Heesakkers
Afwezig Bestuur:
Wim Crins, Huub Boesten
Aanwezige leden:
Totaal 39
1.

2.

3.
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Opening door de voorzitter
De vervangend voorzitter (Mike Heesakkers) opent om 20:00 uur de Algemene ledenvergadering.
Ingekomen stukken en mededelingen
De Organisatie van het Buurthuis Kadans is dit jaar veranderd. Vorig jaar
was dit WBO nu is dit LEVgroep Leven en Verbinden.
Rick geeft aan dat hij zich niet meer verkiesbaar zal stellen als bestuurslid
in 2021. Verder geeft hij aan voor werk maximaal een half jaar naar het
buitenland te gaan, wel blijft hij nauw betrokken bij de functie als secretaris. Een aantal functies wordt overgedragen aan de overige bestuursleden.
Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 17 januari 2019
In het kringblad van januari zijn de notulen van de Algemene ledenvergadering van 2019 opgenomen. Geen van de aanwezigen heeft opmerkingen,
derhalve zijn de notulen vastgesteld.

4.

5.

6.

7.

Algemeen jaarverslag 2019 door de secretaris
Ook het Jaarverslag 2019 staat afgedrukt in het kringblad en ook dat wordt
door de aanwezige leden goedgekeurd en is daarmee vastgesteld.
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Het financieel jaarverslag van 2019 wordt door de penningmeester gepresenteerd met ondersteuning van een beamer presentatie. Bekeken wordt
of het noodzakelijk is de contributie te verhogen. Er zijn verder geen
vragen.
De penningmeester krijgt applaus voor de goede zorg over de financiën.
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid
De leden van de kascontrolecommissie waren in 2019 Bep Spoor en Niek
Hanckmann, reserve lid is Gerard de Puit. Op 15 januari 2020 hebben Bep
Spoor en Niek Hanckmann de financiële administratie ingezien en hebben
daarbij geen bijzonderheden kunnen constateren, daarom verleent de
kascontrolecommissie de penningmeester decharge.
De commissie bestaat in 2020 uit Niek Hanckmann (2de keer) en Gerard de
Puit (1ste keer), reservelid is Ineke van Boggelen.
Verslag werkgroepen
Kringhandel – planten:
Jan zegt: mij staat het nog steeds aan.
Applaus voor Jan van der Linden.
Kringhandel - materialen:
Mike gaat het stokje over nemen van Henk de Wit. Mike overhandigt
Henk namens de vereniging een vvv-bon voor al zijn moeite en inzet.
Er klinkt applaus. Mike overhandigt er nog een kleinigheidje bij en
Henk bedankt voor het vertrouwen.
Mike overhandigt aan Koos ook nog een kleinigheidje voor de goede
overdracht waar Koos ook bij betrokken was en goed bij heeft
geholpen.
Mike gaat kijken om de materiaalhandel uit te breiden en misschien
dat er nieuwe dingen beschikbaar komen. Tijden veranderen.
Bar verzorging:
Ze drinken te weinig. Komend jaar gaat Ron weer verder waarvoor
applaus.
Keuringscommissie:
Jos Janssen is de afgelopen 2 jaar door ongemakken privé niet goed
toegekomen aan zijn taken, Jos Laaper heeft dit opgevangen. Het afgelopen jaar weinig aan trainingen gedaan. Keurmeesters aantallen lopen
terug dus zijn opzoek naar nieuwe keurmeesters. Applaus.
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8.

Redactie:
Mike bedankt voor de moeite en er is applaus.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”:
Gemiddeld hebben we een bezetting van 12 – 16 personen.
Afgelopen jaar is veel gediscussieerd over probleemplanten en er zijn
steeds oplossingen voor het probleem aangeboden. Pleiones oppotten
is langzaam vervallen bij gebrek aan kwekers die willen oppotten. Het
blijft in mei weer een verrassing welk jong klein plantje er weer uitgedeeld gaat worden, Georg heeft daar een goede neus voor. Ook zorgt
Georg samen met Jeanne elke dinsdagavond weer voor de juiste zaalindeling en catering. Dank hiervoor. De Whatsapp groep voor vragen
wordt veelvuldig gebruikt en er worden veelvuldig goede adviezen op
de gerezen vragen gegeven.
Uitslag plantenkeuring 2018 en prijsuitreiking
Dit jaar was met name voor de beginners een spannend jaar, de winnaar
heeft met minimaal verschil gewonnen. Helaas zijn er in 2019 echt veel
minder planten (224 stuks) ter keuring aangeboden dan in 2018 (278
stuks). Heel bijzonder is dat de gemiddelde beoordeling wel weer ietsje
hoger is geworden: 8,263 tegen 8,241 in 2018.
De beginners deden het in 2019 erg goed; in deze categorie werden wel 45
planten gekeurd tegen 14 in 2018.
De hoogste score over alle keuringen, is dit jaar een 9.4 geworden.
En het hoogste aantal planten door één kweker ingediend is dit jaar 38
geweest.

(Blauwe lijn: Gemiddelde score.)
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Hopelijk nemen de Gevorderden en Super Kwekers een voorbeeld aan de
Beginners en worden volgend jaar weer meer planten ter keuring aangeboden zodat we weer richting 300 gekeurde planten teruggaan.
De uitslag van de keuring in 2019 is als volgt:
Naam
Beginners:
1 Mike Heesakkers
2 Wim Crins
3 Jan Braks

Gemiddeld

Aantal planten

8,783
8,733
7,867

25
10
6

Gevorderden:
1 Fam. Stompff
2 Jos Verhoeven
3 Fam. Teurlincx

8,533
8,311
8,233

31
10
22

Superkwekers:
1 Jo van Hoof
2 Fam. Coenen
3 Arno Janssen

8,717
8,708
8,692

27
38
23

De Coenen beker, voor diegene die de hoogste score heeft behaald, wordt
dit jaar voor Jo van Hoof met de mooie score van 9.4. Zij was de enige met
deze hoge score.
Dit jaar is er één lid dat in aanmerking komt voor promotie. In dit geval van
beginners naar gevorderden: Wim Crins heeft 2 jaar achter elkaar een
hoger gemiddelde behaald dan 8.2 en mag door naar de volgende klasse.
(Gaat akkoord)
9. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend zijn dit jaar: Huub Boesten (herkiesbaar), Natalia
van Doormalen (herkiesbaar) en Georg Teurlincx (herkiesbaar).
Huub, Natalia, en Georg worden herkozen, waarvoor applaus.
10. Plannen voor het nieuwe jaar
Veiling:
Blijft dit jaar in April en November zoals vorig jaar aangepast is.
Excursie:
Er wordt gekeken om een excursie te plannen met de dinsdagavondgroep. Dit is wel op eigen gelegenheid.
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Tentoonstellingen:
1. Lustrum
2. Beerse vogelvrienden in Oostelbeers
Kringavonden:
Ook dit jaar hebben we weer bij Jan van der Linden de oudejaarsochtend mogen houden. Gerard heeft de plant van het kweekproject dit
jaar al in bloei gehad.
11. Trekking van de speciale verloting
De leden die vóór 15 januari de contributie betaald hebben doen mee in de
verloting van een plant. Dit jaar is de plant voor Gerard de Puit.
12. Rondvraag
Frans Blom: Was bij de veiling om 10 over half 1 thuis. Vraagt of het
bestuur hier aandacht aan kan besteden. Misschien door een limiet te
stellen. Of de planten sneller te veilen. Er waren ook erg veel planten.
Mensen die het verste moeten rijden proberen als eerste af te rekenen.
13. Sluiting van de jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt door de voorzitter om 20.50 uur
gesloten.

JAARVERSLAG 2020
De winter was vrij warm dit jaar. Met zelfs een gemiddelde temperatuur van 6,2
in januari normaal 3,1 en in februari 7,2 normaal 3,3. Waar de nachttemperaturen nog zo nu en dan onder nul uitkwamen. Was het op 16 februari al
wel 16,7 graden. Al met al voor ons als kwekers fijn, want dat scheelt in stookkosten.
Na een goed begin van het jaar en een super gezellige ALV en in februari een
fijne kringavond met Patrick Mannens, werd in maart Nederland getroffen door
het Coronavirus, een wereldwijde pandemie. Nederland ging in een intelligente
lockdown. Vanaf Aruba heeft Rick regelmatig online contact gehad met het
bestuur over wat te doen.
Helaas konden we niet anders dan vanaf dat moment alle activiteiten van de
vereniging te annuleren. Vanaf 6 mei kwam Nederland beetje bij beetje weer uit
de lockdown. Helaas konden wij onze activiteiten nog niet voortzetten en ook
Buurthuis Kadans bleef lange tijd dicht. Na wat aanpassingen en volgens de
regels mocht Kadans weer open voor maximaal 30 personen. Hier hebben we
op 15 september gebruik van gemaakt door onze dinsdagavond-groep weer op
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te pakken. Deze werd wel in de grote zaal gehouden met de voorschriften van
de regering. Dit ging goed en we hebben een aantal leuke avonden kunnen
hebben. Helaas kwam de 2de golf, waardoor we op 15 december in een nog
strengere lockdown zijn gegaan dan in maart. Hierdoor zijn de plannen van het
bestuur om in januari 2 kringavonden met maximaal 30 personen te organiseren in het water gevallen.
Onze vereniging in 2020: per saldo gaan we met 10 leden minder de jaargrens
over, 9 opzeggingen en één nieuw lid en 2 leden zijn overleden. De redactie
heeft ook dit jaar ondanks alles toch nog 7 keer het kringblad weten uit te
brengen. De activiteitencommissie heeft begin dit jaar veel werk verzet om het
lustrum te organiseren. Helaas is dit tot nader order verplaatst. Dit jaar hebben
we helaas maar 2 keer een kringavond gehad wel waren dit kringavonden om
niet te vergeten. We hopen snel weer samen te kunnen komen onder betere
omstandigheden. Helaas is in 2020 de plantenkeuring stopgezet omdat er maar
1 keer een plantenkeuring heeft plaatsgevonden. Deze proberen we in 2021
natuurlijk weer opnieuw te beginnen.
Rick heeft in januari 2020 aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen
voor het bestuurslid/secretaris. Jan Braks heeft zich aangemeld om Rick op te
volgen als secretaris/ bestuurslid. Hij zal vanaf januari de taken overnemen van
Rick. Rick zal tot de ALV nog betrokken blijven bij het bestuur en de officiële
overdracht zal plaats vinden na de ALV.
December 2020, Rick van Herk, secretaris.

Oncidium wyattianum (Syn. Odontoglossum)
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AGENDA
Onder voorbehoud staan de volgende evenementen gepland:
9-11 apr
Int. Orchideenausttellung, Andelsbuch, Oostenrijk
24 apr - 3 mei World Orchid Conference and Show, Taichung, Taiwan
24 - 26 sept
Orchideenschau DOG Berlin, Bot. Garten Berlin, Duitsland
Check voordat je reist of de show definitief doorgaat!
De kwekers mogen in elk geval tot en met 2 maart geen bezoekers ontvangen.
Vaak kun je wel (online of telefonisch) bestellen en afhalen.

BEREIKBAAR
voorz.
secr. a.i.
penm.
activ.
activ.
best.lid
best.lid
redactie
website
mater.h.
plant.h.
keuring

Huub Boesten
Jan Braks
Koos de Wit
Wim Crins
Georg Teurlincx
Natalia v. Doormalen
Mike Heesakkers
Niek Hanckmann
Gerard de Puit
Mike Heesakkers
Jan v.d. Linden
Jos Janssen

06-53258929
06-19703509
073-5321664
06-83365414
06-23250947

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeesterorchidee.nob@gmail.com
activiteiten2orchidee.nob@gmail.com
activiteiten1orchidee.nob@gmail.com

06-46953844
06-20529978
0499-373816
06-46953844
0418-671686
0412-451027

mike4mail@hotmail.com
redacteurorchidee.nob@gmail.com
gerard@de-puit.nl
mike4mail@hotmail.com
info@orchideeenvdlinden.nl
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Lycaste lasioglossa

Angraecum viguieri

ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën – de meeste uit zaad gekweekt – en
hybriden
 Oppotmaterialen
 Diverse soorten meststoffen
 Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van
10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

Tolakkerweg 162
3739 JT Hollandsche Rading
Telefoon: 035-5771222 – Fax: 035-5772103

Openingstijden: van maandag t/m donderdag
graag even bellen voor u ons een bezoek brengt i.v.m. eventuele afwezigheid.
Vrijdag en zaterdag zijn wij open van 10.00 tot 17.00
Zondagen en feestdagen zijn wij gesloten

