ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Januari 2011

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
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

UITNODIGING

KRINGAVOND VRIJDAG 21 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 2010 bekendgemaakt met de uitreiking van de bekers.
Vacatures bestuur
Omdat Lucy Benda en Jos Laaper stoppen als bestuurslid zijn er twee
vacatures in het bestuur. Tot drie dagen voor de aanvang van de
ledenvergadering kunnen kandidaten worden aangemeld.
!! Een voordracht, ondersteund door vijf of meer leden, moet tenminste
drie dagen voor de jaar-/ledenvergadering, dus uiterlijk dinsdag 18
januari 20.00 uur, schriftelijk bij het bestuur worden ingediend!!

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
Pleione. Iedereen die ze over heeft weten te houden kan ze meenemen,
inclusief het eigen oppot materiaal. Probleemplanten of planten waar vragen
over zijn of iets bijzonders over is te melden: meebrengen!
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 2010 weer in het boekje.
Het bestuur wenst iedereen een goed en voorspoedig (kweek)jaar
2011 toe!

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

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2011
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januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Jaarvergadering
lezing Maurice Casteleijn: Cattleya deel II
lezing onbekend
Veiling
lezing Alex Nuyts: Vensterbankkweek
lezing 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 LEDENVERGADERING D.D. 21 JANUARI 2011
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Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 15 januari 2010
(zie kringblad)
Algemeen jaarverslag 2010 (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 2010 en prijsuitreiking
Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn: Jos Laaper en Lucy Benda, niet herkiesbaar.
Reglementair aftredend zijn: Koos de Wit, Henk Smouter,
beiden herkiesbaar
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13

Plannen voor het nieuwe jaar (veiling, excursies,
tentoonstellingen, kringavonden)
Trekking van de speciale verloting voor iedereen die zijn
contributie betaald heeft vóór 16 januari 2010. De uitslag zal
ook bekend worden gemaakt in het volgende kringblad.
Rondvraag
Sluiting van de jaarvergadering

NOTULEN JAARVERGADERING 15 JANUARI 2010
1

Opening door de voorzitter
De Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) is door de
voorzitter om 20.00 uur geopend. Alex Nuijts, voorzitter van
kring Eindhoven 1990, wordt als gast aangekondigd.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om te melden dat
kring Eindhoven 1990 onze jubileum show in Oss met planten
zal ondersteunen. Lucy Benda stelt de planning voor en Jos
Janssen meldt dat de KCO zal komen keuren.
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Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen stukken die aan de Algemene Ledenvergadering
voorgelegd moeten worden. Door de NOV is medegedeeld dat
een ledenwerfactie opgezet wordt, omdat het leden aantal op
een zorgelijk dieptepunt is gekomen.
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Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 18 januari 2009
Op de notulen van de Algemene ledenvergadering van 2009 (zie
kringblad) zijn geen opmerkingen en zijn vastgesteld.
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Algemeen jaarverslag 2009 door de secretaris
Het “Jaarverslag 2009” (zie kringblad) wordt door de leden
goedgekeurd.

5

Financieel jaarverslag door de penningmeester
Het financiële jaarverslag 2009 wordt door de penningmeester
voorgelezen. De leden hebben geen opmerkingen, het verslag is
vastgesteld. De penningmeester krijgt applaus.
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Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid
Jos Janssen en Johan Huibers hebben als kascontrolecommissie,
de stukken van de penningmeester ingezien en in orde
bevonden. Jos Janssen dacht nog even en onvolkomenheid op
te kunnen merken maar dat bleek een grap van €2,00
De kascontrolecommissie verleent de penningmeester décharge.
In 2010 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Johan Huibers
en Peter Stompff. Hans Spijkers is reserve in 2010.
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Verslag werkgroepen
Kringhandel – planten
Henk Smouter geeft aan dat het lastig is om elke maand met
„voor elk wat wils“ te komen. Een mix van botanisch en
hybriden vind je niet bij elke kweker.
Kringhandel - materialen
Hoewel hel moeilijk is om aan echt goede spullen voor een
redelijke prijs te komen zegt Henk de Wit (Nuland) dat het
redelijk gaat. Er is geen response gekomen op de vraag wat er
ontbreekt, daarom gaat Henk er van uit dat de leden tevreden
zijn over het aanbod. Henk vindt het leuk om te doen.
Bar
Jos Laaper is in 2009 achter de bar geassisteerd door mevr. Van
Hurne, Lucy Benda en Ineke Stompff. Jos moedigt de leden aan
om flink te drinken, want: hoe hoger de omzet, des te meer
wordt de verenigingkas gespekt.
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Zaal inrichting
Jos Laaper is, mede doordat de beheerders van De Voeg wel
eens helpen, tevreden over de inrichting. Het opruimen na de
kring is helaas wat minder.
Keuringscommissie
De keurmeesters van onze kring hebben maandelijks de handen
vol aan het grote aanbod van planten. Jos Janssen, die bij veel,
zo niet alle, kringen komt ziet bij onze kring een onverminderde
aanvoer van planten van hoge kwaliteit, wat aangeeft dat wij
goede kwekers in onze kring hebben.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”
De werkgroep gaat onverminderd door,
ontspannen sfeer.
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Uitslag plantenkeuring 2009 en prijsuitreiking
Het eindresultaat van de plantenkeuring in 2009 is:
Beginners
1
Johnny Haasakker
Gevorderden
1
Frans Blom
2
Jan van Hurne
3
Jo van Hoof
Superkwekers
1
Heinz Deisenroth
2
Martien Stiphout
3
Hans Faro
De winnaars krijgen de bekers uitgereikt door Jos Janssen.
Frans Blom wint wederom, nu voor de derde keer, de Fam.
Coenen beker. Frans geeft aan dat hij, mocht hij volgend jaar
weer winnen, hij de beker ter beschikking stelt aan de tweede
plaats.
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Bestuursverkiezing
Het is dit jaar de beurt aan Henk Smouter, Jan Evers en Gerard
de Puit om af te treden. Ze zijn alle drie herkiesbaar en zijn
door de leden herkozen.
Een zevende bestuurslid zal een tijdje meelopen met de
bestuursvergaderingen, zodat we hopelijk in de loop van het
jaar weer op volle sterkte zijn.
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Plannen voor het nieuwe jaar
Het programma voor de kringavonden is nog niet helemaal
compleet. Jos Laaper denkt aan drie interessante lezingen, de
vaste onderdelen zoals veilingen, januari en december, maar
vier avonden moeten nog ingevuld worden. Mogelijk komt er
ook nog een dia vertoning door Yvonne Beniers
Tentoonstellingen en excursies
- Voorlopig staat alleen onze jubileum tentoonstelling bij Josina
in Oss gepland. Hoe het met Tuincentrum Coppelmans in
Oirschot staat is nog niet duidelijk, maar is bij Lucy Benda in
goede handen.
- Over mogelijke excursies wordt in de vergadering gestemd,
met als opties: Bad Salzuflen, drie kwekers (Lücke, Holm en
Epric) en Brussel. De meeste belangstelling gaat uit naar de drie
kwekers, maar dan wel in het najaar.
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Trekking van de speciale verloting
De verloting van de plant onder de leden die de contributie vóór
11 januari betaald hebben, is gewonnen door Herman Pauw uit
Son.
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Rondvraag
- Thijs Coenen: er was bijzonder weinig belangstelling voor zijn
“open kas”, dat terwijl hij een interessante verwarming heeft
geïnstalleerd. Het bestuur zou daar wat aan moeten doen.
De voorzitter antwoord: de open kas is een activiteit die de
leden zelf moeten ondernemen en kan niet opgelegd worden.
Zelf heeft Henk ook weinig belangstelling gehad.
- Frans Blom: misschien is het goed bij de keuring onderscheid
te maken tussen beginners, vensterbank kwekers en miniaturen
Jos Janssen antwoord: dat zou nog meer tijd vergen van de
groep keurmeester, en wat is het probleem, de planten kunnen
gewoon bijgezet worden
- Frans Blom: de lettergrootte in het kringblad maakt lezen
moeilijk
Henk Smouter antwoord: het probleem zit waarschijnlijk in het
pdf genereren, het heeft de aandacht
- Ineke Stompff: bedankt iedereen voor de gezellige en
leerzame avonden
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Sluiting van de jaarvergadering
De voorzitter besluit de Algemene Ledenvergadering om 21.10
uur
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JAARVERSLAG 2010
In 2010 is het voorvoegsel “te” vaak aan de orde geweest, misschien
wel te vaak. Het was soms te heet, maar het was te lang koud in het
voorjaar. Het was soms te droog maar dan weer eens te nat. Het jaar
begon met sneeuw en is ook met sneeuw geëindigd, te veel sneeuw
De gemiddelden waren volgens het KNMI nagenoeg normaal, maar de
pieken en dalen opvallend. En daar hebben wij nou juist zo’n last van.
De kringavonden zijn licht wisselend-, maar toch goed bezocht, zelfs de
eerste van het jaar, zoals gewoonlijk de jaarvergadering. Misschien wel
omdat de resultaten van de competitie bekend gemaakt-, en de bekers
uitgereikt worden. Dit jaar is Frans Blom voor de derde maal in het
bezit gekomen van de Fam. Coenen beker.
Yvonne Beniers heeft aansluitend aan de algemene ledenvergadering
een deel van haar verzameling orchideeën dia’s getoond. In maart wist
ze dat nog te overtreffen.
In februari hebben we ter gelegenheid van ons 45-jarig bestaan de
kringavond gehouden bij Josina in Oss, te midden van een mooie
tentoonstelling. Kring Eindhoven 1990 heeft een mooie bijdrage aan
planten geleverd. Al met al een geslaagde tentoonstelling met prima
catering die door Ben de Bruin was verzorgd.
Een tweede tentoonstelling was er in oktober bij Tuincentrum De
Mortelen in Best. Niet de meest ideale locatie, maar toch een zeer
mooie tentoonstelling, waarover niets dan lof werd ontvangen. Helaas
was van beide tentoonstellingen de “ledenoogst” minimaal: één. Te
weinig dus.
De veiling in het voorjaar en de plantenmarkt in het najaar waren geen
daverend succes. Bij de voorjaarsveiling verdwenen te veel planten
onverkocht onder de tafel. Of dat aan de kwaliteit of koopwilligheid
heeft gelegen is niet te zeggen, mogelijk beiden. In het najaar was de
organisatie, of liever gezegd: het ontbreken daarvan, de reden van
uitblijven van succes.
Op de overige kringavonden zijn lezingen georganiseerd, maar we
hadden met te veel hindernissen te kampen. Uiteindelijk hebben we
met wat improvisatie toch een aantal interessante lezingen mogen
horen, over Cattleya’s door Maurice Castelijn, DNA door Barbara
Gravendeel en een Maleisië reis van Art Vogel.
Ons lustrumjaar is in december afgesloten met een gezellige avond,
waar genoeg lekkere hapjes te eten waren, verzorgd door de leden zelf.
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En natuurlijk ook cake en koffie. Veel, heel veel planten zijn er verloot
(nooit te veel natuurlijk).
Een interessante, maar niet te moeilijke en leerzame quiz, door Henk
de Wit in elkaar gestoken, completeerde de avond. Helaas viel de
opkomst wat tegen, wellicht was het te koud, of lag er te veel sneeuw.
De traditionele cake evenals andere versnaperingen werden ditmaal
door een sponsor ter beschikking gesteld!!!
Het bestuur is in de loop van het jaar weer gecompleteerd door het
toetreden van Huub Boesten. Inmiddels heeft Huub de activiteiten
taken van Lucy Bende overgenomen. Dat komt goed uit, want Lucy
heeft aangegeven dat ze het bestuur wil verlaten, om haar tijd aan
andere bezigheden te besteden. Ook Jos Laaper zullen we in het
bestuur moeten gaan missen, ook Jos heeft wat anders te doen. Niet
alleen heeft hij nu een schitterende kas, maar ook een aanstaande
vrouw en…………….
Hopelijk krijgen we weer versterking, want de taken die er liggen gaan
gewoon door. Henk Smouter ziet kans om elke maand weer een prima
kringblad te produceren, naast zijn voorzitterschap en het verzorgen
van de planten voor de kringhandel.
Van de bibliotheek wordt, zo zegt Jan Evers, niet zo veel gebruikt als
voorheen (eigenlijk te weinig) en de boeken die geleend worden blijken
vaak dezelfde. Er zijn zelfs boeken die nog nooit uitgeleend zijn. We zijn
al een tijdje bezig om het bestand uit te dunnen, maar het is moeilijk
om een keuze te maken, met als gevolg dat alles bij het oude blijft.
De werkgroep “Kweken leer je van elkaar” wordt constant bezocht door
vijftien tot twintig leden. Het programma is jaarlijks vrijwel gelijk maar
tevens door het jaar heen goed gevarieerd.
De materiaalhandel die door Henk de Wit (Nuland) wordt verzorgd gaat
erg goed en is bijna elke kringavond aanwezig. Het assortiment is
gevarieerd en is nog nooit zo divers geweest.
Helaas hebben we ook dit jaar weer, door overlijden afscheid moeten
nemen van een lid; Jo van de Berk Nooyen.
Weliswaar had Jo, omdat zij geen planten meer had haar lidmaatschap
al eerder opgezegd, maar we hebben aan Jo een uitstekende
orchideeënkweker verloren die vele malen de “plant van de maand” op
onze show tafel wist te zetten.
Al met al hebben we een (te) rommelig jaar achter de rug, maar het
bestuur ziet voldoende verbeterpunten voor een goed verenigingsjaar in
2011.
December 2010,
Gerard de Puit, secretaris.

AGENDA 2011
4-6 februari: Orchideeëntentoonstelling Aachen, Stadtgartnerei
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