ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Januari 2010

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

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

UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

15

JANUARI

aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

Jaarvergadering
Zoals gebruikelijk is de eerste kringavond van het jaar gereserveerd
voor de jaarvergadering. Bovendien wordt vanavond de uitslag van de
competitie 2009 bekendgemaakt met de uitreiking van de bekers.

Corybas pictus (foto internet)

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , plantenverkoop,
materialen verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de
'Mooiste Plant van de Maand' en natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER

JE VAN

ELKAAR'

De eerste bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 2 februari. We beginnen, haast traditiegetrouw, met het oppotten van
onze Pleiones. Iedereen die ze over heeft weten te houden kan ze meenemen,
inclusief het eigen oppot materiaal. Er is nog niemand aangewezen voor “3
planten van/door”, daarom brengen we planten mee waar vragen over zijn.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS

VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Oproep! Komt allen naar de jaarvergadering en doe er actief aan mee! Het is
DE gelegenheid om te praten over het reilen en zeilen in de vereniging. We
proberen zo kort en zo zakelijk mogelijk te vergaderen, dan blijft er ook nog
wat tijd over voor een plantenbespreking of een leuke diavoorstelling.
Dit jaar staan de notulen van de jaarvergadering 2009 weer in het boekje
Het bestuur wenst iedereen een goed en voorspoedig (kweek)jaar
2010 toe!

WEBSITE
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2010
15 januari
26 februari !!!!!
19
16
15
18
16
21
17
15
19
17

maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Jaarvergadering
kringavond bij Josina, let op andere week dan gebruikelijk
ivm onze jubileumtentoonstelling
lezing onbekend
Veiling
Vijko Lukkien - Tresor
nog onbekend
nog onbekend
vakantie
nog onbekend
Veiling
nog onbekend
Eindejaarsavond

NB: de vakanties zijn weer laat dit jaar, dus is dit jaar augustus de vakantiemaand
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AGENDA ALGEMENE
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

LEDENVERGADERING D.D.

JANUARI

2010

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 16 januari 2009 (zie kringblad)
Algemeen jaarverslag 2009 (zie kringblad)
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid.
Verslag werkgroepen:
- kringhandel planten,
- kringhandel materiaal, Henk de Wit
- barverzorging,
- zaalverzorging,
– keuringscommissie
- werkgroep “Kweken leer je van elkaar”
Uitslag plantenkeuring 2009 en prijsuitreiking
Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn: Henk Smouter, Jan Evers en Gerard de Puit,
allen herkiesbaar.
Plannen voor het nieuwe jaar (veiling, excursies, tentoonstellingen,
kringavonden)
Trekking van de speciale verloting voor iedereen die zijn contributie betaald
heeft vóór 4 januari 2010. De uitslag zal ook bekend worden gemaakt in het
volgende kringblad.
Rondvraag
Sluiting van de jaarvergadering

NOTULEN JAARVERGADERING 16
1

15

JANUARI

2009

Opening door de (vice)voorzitter
De jaarvergadering werd, vanwege het overlijden van de voorzitter door
de vicevoorzitter om 20.10 uur geopend. Na de opening werd in een
minuut stilte onze voorzitter herdacht.
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Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris heeft geen stukken voor deze vergadering ingediend. Er
zijn geen mededelingen.
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Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 18 januari 2008
Behoudens enkele kleine opmerkingen zijn de notulen van de Algemene
ledenvergadering van 2008 vastgesteld
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Algemeen jaarverslag 2008 door de secretaris
Het “Jaarverslag 2008”, wordt door de leden goedgekeurd.
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Financieel jaarverslag door de penningmeester

3

Het financiële jaarverslag over 2008 wordt de penningmeester
voorgelezen waarvoor zij applaus van de leden krijgt. Er zijn geen
opmerkingen door de leden gemaakt, het verslag is vastgesteld.
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Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ineke van Boggelen en Jos
Janssen heeft op dinsdag 13 januari 2009 de stukken ingezien en in
orde bevonden. Jos Janssen merkt op dat de boekhouding er
overzichtelijk uit ziet.
De kascontrolecommissie verleent de penningmeester décharge.
In 2009 bestaat de kascontrolecommissie uit Jos Janssen en J. Huibers.
Peter Stompff is in 2009 reserve.
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Verslag werkgroepen
Kringhandel – planten:
Jan Ooms en Pieter Oversteegen hebben geconstateerd dat de
opbrengst van de plantenhandel te klein is om kostenneutraal te blijven
en zouden daarom willen stoppen. Het bestuur beraadt zich op deze
situatie, omdat ook de loterij afhankelijk is van het planten aanbod.
Kringhandel - materialen:
Henk de Wit (Nuland) geeft aan dat hij in de materiaalhandel meer
werk moet steken dan aanvankelijk gedacht. Financieel is het dit jaar
nog moeilijk, maar het gaat zeker lukken.
Bar:
Jos Laaper heeft in 2008 minder aan de bar gedaan, wat door de inzet
van mevr. Van Hurne mogelijk was. Zij verdient dan ook alle credit.
Verder zijn Niek Hanckmann, Lucy Benda en af en toe Jos Laaper Sr.,
flink in de weer geweest achter de bar. De prijzen zijn helaas licht
gestegen, maar daar heeft de omzet niet onder geleden.
Zaal inrichting:
Cees van de Wittenboer is vanavond (en als hij op vakantie is) niet
aanwezig maar is net als de Fam. Deisenroth altijd bezig met klaar
zetten en opruimen van de zaal. Dat wil niet zeggen dat wat meer hulp
niet welkom zou zijn, Jos Laaper doet daarom een beroep aan een
ieder om te helpen. Wat sneller de showtafel leegruimen zou ook
welkom zijn.
Keuringscommissie:
Het keuren van planten loopt wel goed, maar er is altijd tijdsdruk, wat
soms een probleem is. Ruud Nabibaks vraagt zich af of de leden
tevreden zijn met de beoordeling die, door de gewijzigde
beoordelingscriteria, tegenwoordig wel eens aan de hoge kant is. Dit in
tegenstelling tot vroeger toen er lagere scores waren.
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De keuringscommissie komt regelmatig bijeen voor afstemming.
Nu en dan wordt een herkeuring gevraagd, meestal blijkt echter dat de
eerste indruk toch de juiste was.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”:
De werkgroep voldoet kennelijk aan een behoefte, omdat het aantal
leden dat aan de groep meedoet vrijwel constant is. Er zijn vaak
interessante discussies in een gezellige sfeer.
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Uitslag plantenkeuring 2008 en prijsuitreiking
De plantenkeuring in 2008 heeft het volgende eindresultaat opgeleverd:
Beginners;
1
Tom van Hest
2
Albert Maas
Gevorderden;
1
Hans Faro
2
Frans Blom
3
Niek Hanckmann
Superkwekers;
1
Jan van der Linden
2
Margreet Verhoef
3
Heinz Deisenroth
De winnaars ontvangen uit handen van Jos Janssen hun beker en de
wisselbekers. Jan van der Linden (die niet aanwezig is) heeft zijn
lidmaatschap opgezegd en ontvangt daarom geen wisselbeker.
De Fam. Coenen beker gaat dit jaar wederom naar Frans Blom.
Thijs Coenen geeft aan dat de beker niet in bezit blijft van iemand die
drie maal achtereen winnaar is geweest, maar moet blijven rouleren.
Er is nog voldoende plaats voor meer namen van winnaars.
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Bestuursverkiezing
Volgens het ‘rooster van aftreden’, is de beurt dit jaar aan Koos de Wit
en Jos Laaper om af te treden. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld
en zijn herkozen.
Door het overlijden van Pieter Overstegen, moet een 7de bestuursliden een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden. De verkiezing is in
februari in een extra algemene ledenvergadering. Het bestuur doet
voorstellen, maar kan natuurlijk ook door leden gedaan worden.
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Plannen voor het nieuwe jaar
Voor de kringavonden in 2009 is heen voorlopig programma
samengesteld. Het bevat in ieder geval twee veilingen (april en oktober,
waarvan een een uitwisseling met Kring Arnhem en waarschijnlijk 4
lezingen. Als reindejaarsavond werd door thijs Coenen voorgesteld ieder
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een eigen hiobby te laten presenteren. Voor april is een extra
aslgemene ledenvergadering vastgesteld, ivm de verkiezing van een
nieuwe voorzitter.
Tentoonstellingen en excursies:
- In april wordt een busreis georganiseerd naar de Orchilim in Alden
Biesen (België) Omdat in februari de deelname bekend moet zijn
gaat een formulier voor inschrijving rond. Ineke van Boggelen geeft
aan dat het de vorige keer erg druk was bij de entree en vraagt hoe
dat nu geregeld wordt.
Bij de bijdrage voor de reis zijn de entreekosten inbegrepen en de
kaartjes zijn vooraf besteld. Daardoor hoeven we niet in een lange
rij te wachten om naar binnen te gaan.
- Er zijn voor het komende jaar geen tentoonstellingen voorzien. Wel
weten we al dat in 2010 in Leiden en bij Coppelmans in Oirschot
mogelijkheden zijn. Suggesties voor activiteiten zijn natuurlijk welkom want “aan de weg timmeren” is de manier om leden te werven. De volgende suggesties komen spontaan:
o Niek Hanckmann is met een aantal orchideeën te gast geweest bij een tentoonstelling van een dahliavereniging. Er
was zeker belangstelling voor orchideeën, dus kunnen bij
andere verenigingen mogelijk leden voor ons zijn.
o Ruud Nabibaks vindt dat een folder met inschrijfformulier
bij tuincentra gelegd moet worden.
o Kring Midden Brabant heeft leden aangetrokken bij een vereniging van voormalig Nederlands Indiërs, door daar een
presentatie te geven.
o Jos Verhoeven meent dat de maandelijkse volle showtafel
laat zien dat er ook tentoonstellingen gegeven moeten kunnen worden.
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Trekking van de speciale verloting
De verloting van de plant onder de leden die de contributie vóór 12
januari betaald hebben, is gewonnen door Mevr. Marijn uit Veghel.
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Rondvraag
- Marion Prestle geeft een compliment aan Jos Janssen voor zijn inzet
voor de keuring en de plantbesprekingen die hij zo vaak geeft.
-

Thijs Coenen vraagt wanneer er weer eens een “open kas”
georganiseerd wordt.
Een “open kas” is een privé aangelegenheid en geen
activiteit voor het bestuur.

Er komen nog enkele suggesties voor een gedenkteken voor Pieter
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-

Een plaatje met Pieters naam er ingegraveerd op de
voorzittershamer.
Een plant die naar Pieter vernoemd is.

Frans Blom bedankt het bestuur en de keuringscommissie door middel
van een, in deze tijd zeer toepasselijk, gedicht: “Het leven”
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Sluiting van de jaarvergadering
De vicevoorzitter sluit de algemene vergadering om omstreeks 22.10 uur

JAARVERSLAG
Het jaar 2009 begon rampzalig, in de eerste plaats voor de familie
Oversteegen, maar daarmee ook voor onze vereniging.
Al vroeg in het jaar (9 januari) overleed volkomen onverwacht onze voorzitter
Pieter oversteegen. In de eerste plaats voor zijn vrouw Betty, zijn kinderen en
kleinkinderen een groot verlies, maar ook voor de orchideeënwereld en in het
bijzonder voor onze kring en het bestuur.
Gelukkig was Henk Smouter bereid gevonden om de voorzittershamer op te
pakken en dat naast zijn redactietaak er bij te doen. Niek Hanckmann was
bereid om het bestuur te versterken en de redactie van ons kringblad op zich te
nemen. Helaas was dat van korte duur omdat Niek de kans kreeg om weer te
gaan studeren. Uiteraard heeft dat voor hem hogere prioriteit gehad, en het
bestuur is nog steeds zoekende naar een 7de bestuurslid.
De kringavonden worden nog steeds goed bezocht. De zorg om het lagere
ledenaantal is echter niet minder. Hierin blijken we niet alleen te staan. Meer
kringen hebben te kampen met een afnemend ledental.
Verdeeld over het jaar zijn in interessante lezingen de geslachten Dendrobium,
Maxilaria, Pleurothallis en Stanhopea behandeld en tevens enkele algemene
lezingen. Gebleken is dat toen door onvoorziene omstandigheden een lezing
uitviel, we prima in staat waren om de avond te vullen met een algemene
plantbespreking door eigen leden, niet in de laatste plaats dankzij de immer
goed gevulde showtafel. De tweede veiling, in samenwerking met de kring
Arnhem verliep minder goed dan voorgaande jaren. Enerzijds door de matige
opkomst, maar anderzijds waren de planten niet van de kwaliteit die we
gewend zijn. Het jaar is afgesloten met een gezellige kringavond waarin de
gelegenheid was om de ander (eerste of tweede) hobby te tonen. Van
bloemschikken tot bijen houden en van poppenhuis tot borduurmachine, er was
genoeg te zien. Als klap op de vuurpijl werden we verrast met een vrolijk
deuntje, gespeeld door de “Foepers”. Een band waarvan Jos Laaper lid is en
uitgenodigd heeft om de zaal met vrolijke klanken te vullen.
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De traditionele cake evenals andere versnaperingen werden ditmaal door een
sponsor ter beschikking gesteld!!!
Het kringblad wordt, na een korte uitbesteding aan Niek Hanckmann, weer elke
maand door Henk Smouter verzorgd. Keer op keer krijgt Henk het voor elkaar
om een professioneel ogend blad te presenteren.
We doen als bestuur pogingen om het blad zo veel mogelijk per e-mail te
versturen, om er zo voor te zorgen dat de oplage vermindert – en de
portokosten uitgespaard kunnen worden. Helaas valt de animo daarvoor nog
tegen.
De bibliotheek is onverminderd in goede handen van Jan Evers, die de voorraad
indien nodig aanvult.
De Internetsite www.orchidee-brabant.nl is uitgebreid met een foto overzicht.
Albert Maas maakt elke maand een groot aantal foto’s die hij op internet
plaatst, wat een goed gestructureerd overzicht geeft van het plantenbestand in
onze kring.
Het aantal leden dat de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” bezoekt is
vrijwel constant. Het programma is gevarieerd en voldoet kennelijk goed.
De materiaalhandel biedt een groot assortiment en functioneert naar volle
tevredenheid. Henk de Wit (Nuland) heeft de “zaken” goed voor elkaar.
Een activiteit die door het wegvallen van Pieter in gevaar kwam, was de
plantenhandel. Hoewel ook Jan Ooms daar een grote bijdrage aan levert, was
het inkopen toch altijd een taak waar Pieter zijn mannetje in stond.
Niet dat het een voorzitterstaak is, maar ook de plantenhandel weet Henk
Smouter op eigen wijze prima draaiende te houden, naar we horen, tot
tevredenheid van de leden.
In 2009 hebben we niet aan tentoonstellingen meegedaan, noch zelf verzorgd.
In april is voor de “Orchilim” in België een busreis georganiseerd, waarvoor 43
aanmeldingen waren.
Na een tijdlang met gezondheidsklachten geplaagd te zijn is op 16 oktober
Bert Verkuijlen overleden. Bert was al een tijdje niet meer in staat om nog
actief orchideeën te kweken, maar dit jaar heeft hij nog het huis waar hij
verbleef opgesierd met een groot aantal prachtige foto’s.
Afgezien van de moeilijke start hebben we een goed verenigingsjaar gehad.
December 2009,
Gerard de Puit, secretaris.
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AGENDA 2010
6, 7 februari
27-28 februari
4-7 maart
12-14 maart
20 maart
19-21 maart
1-5 april
8 mei

Internationale Orchideeënshow Brussel (zie website NOV)
jubileumtentoonstelling Kring NO-Brabant, Josina, Oss
Orchideeënshow Bad Salzuflen
Orchideeënshow kring Mergelland (Intratuin Geleen)
tafelkeuring orchideeën, Orchideeënhoeve Luttelgeest
Orchideeëntentoonstelling Kring Eindhoven life&garden,
Helmond
Orchiade, Leiden
Ruil/verkoopbeurs kring Arnhem (Epric, Huissen)

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
kringblad
Henk Smouter
best.lid
Jos Laaper jr.
evenementen Lucy Benda
potmateriaal Henk de Wit (Nuland)
planten
Henk Smouter
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen
bibliotheek
Jan Evers

06-54288252 voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
073-5321664 penningmeester@orchidee-brabant.nl
06-54288252 redacteur@orchidee-brabant.nl
040-2485215 info@orchidee-brabant.nl
0499-399284 activiteiten@orchidee-brabant.nl
073-5321664 jfgdewit@home.nl
06-54288252 Voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
0412-451027
0413-367362 bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
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