Rhyncholaelia glauca

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
januari 2018

UITNODIGING

VRIJDAG 19

JANUARI

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Volgens de statuten van de kring wordt er tenminste eenmaal per jaar een
algemene ledenvergadering gehouden. En zoals altijd doen we dat op deze
eerste kringavond van het jaar. Deze avond informeren we jullie over de
plannen voor het nieuwe jaar en kijken we ook nog even terug op het jaar dat
achter ons ligt. Het is ook het moment bij uitstek om het bestuur te helpen met
nieuwe ideeën of met uw mening over de kring.

Clowesia warczewitzii

Verder is er orchideeënshow en -keuring, huldiging van de
'Plant van de maand', planten- en materialenhandel en natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

De winterstop zit er weer op. Op de eerste dinsdag van februari, 6 februari dus,
beginnen we weer met de kweekgroep. Hoewel uw redacteur nog geen
informatie heeft gekregen over de inhoud van die avond, is er het sterke
vermoeden dat er Pleiones opgepot gaan worden. Zeker is dat er planten
meegenomen kunnen worden ter bespreking. Precieze informatie komt op de
kringavond. Mocht u daar niet bij aanwezig kunnen zijn, neem dan even contact
op met Huub of Sjors.

JAARPROGRAMMA 2018
19 jan
jaarvergadering
16 feb
Kenneth Bruyninckx - Pleione
16 mrt
Sjors Teurlinkx - Gongora
20 apr
veiling
18 mei
Rogier van Vugt - Het Turkse Taurusgebergte
15 juni
Patrick Mannens - Zuidelijk Afrika
juli vakantiemaand - geen bijeenkomst
17 aug
nog niet bekend
21 sept
nog niet bekend
19 okt
veiling
16 nov
nog niet bekend
21 dec
eindejaarsavond

WEBSITE
Heeft u de website van onze kring al eens goed
bekeken? U vindt er allerlei informatie over de kring:
het programma, de kweekgroep, foto's van activiteiten
en nieuws.
Maar er is meer! Zo vindt u op de website een digitaal
archief van de plant van de maand (al 10 jaar!) en van
het kringblad (sinds 2009). En voor het kringblad is er
nog een zoekfunctie ook.
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING, 19
1
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13

JANUARI

2018

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen van de Algemene ledenvergadering 2017 (zie kringblad)
Algemeen jaarverslag 2017 (zie kringblad)
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid.
Verslag werkgroepen:
- kringhandel planten, Jan van der Linden
- kringhandel materiaal, Henk de Wit
- barverzorging, Ron Bruinshorst / Sjors Teurlincx
- keuringscommissie, Jos Janssen
- “Kweken leer je van elkaar”, Wim Crins
Uitslag plantenkeuring 2017 en prijsuitreiking
Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn: Huub Boesten (herkiesbaar), Sjors Teurlincx
(herkiesbaar) en Patrick van Orsouw (niet herkiesbaar)
Verkiezing bestuurslid voor de openstaande vacatures, waarvoor één
kandidaat beschikbaar is.
Plannen voor het nieuwe jaar
- veiling,
- excursies,
- tentoonstellingen,
- kringavonden,
Trekking speciale verloting
Verloting onder alle leden die hun contributie betaald hebben vóór 16
januari 2018. De uitslag zal ook bekend worden gemaakt in het volgende
clubblad.
Rondvraag
Sluiting van de jaarvergadering

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING, 20

JANUARI

2017

1
Opening door de voorzitter
Nadat enkele actuele mededelingen zijn gedaan opent de voorzitter de vergadering om
20:15 uur.
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Ingekomen stukken en mededelingen
In 2016 is een mededeling ontvangen van een kring secretaris, die meldt dat, in verband
mat privacy, de ledenlijsten niet meer uitgedeeld worden. Desgevraagd blijkt dat in onze
kring daar geen problemen mee zijn. Wel wordt opgemerkt dat als e-mails verstuurd
worden aan secretarissen en onze leden, dat als “bcc” verstuurd moet worden. De
secretaris bevestigd dat dat zeker zo gebeurt.
Er wordt gevraagd of boekjes van andere kringen doorgestuurd kunnen worden.
3
Notulen Algemene ledenvergadering 15 januari 2016
In het kringblad van januari zijn de notulen van de Algemene ledenvergadering van 2016
opgenomen. Geen van de aanwezigen heeft opmerkingen, derhalve zijn de notulen
vastgesteld.
4
Algemeen jaarverslag 2016 door de secretaris
Ook het Jaarverslag 2016 staat afgedrukt in het kringblad en ook dat wordt door de
aanwezige leden goedgekeurd en is daarmee vastgesteld.
5
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Het financieel jaarverslag van 2016 wordt met de beamer door alle aanwezigen
beoordeeld. Het wordt door de penningmeester toegelicht en zij beantwoordt diverse
vragen. Met applaus wordt door de aanwezigen te kennen gegeven dat de financiën op
orde zijn.
6
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid
De leden van de kascontrolecommissie waren in 2016 Ron Bruinshorst en Martien
Stiphout. Op ?? januari 2017 hebben zij de financiële administratie bekeken en hebben
daarbij
geen
bijzonderheden
kunnen
constateren,
daarom
verleent
de
kascontrolecommissie de penningmeester decharge. De commissie bestaat in 2017 uit
Martien Stiphout en Jos Laaper, reservelid is Niek Hanckmann.
7
Verslag werkgroepen
Kringhandel – planten: Jan van der Linden geeft aan dat het moeilijker wordt om aan iets
bijzonders te komen. Voor de verloting zal de prijs omhoog moeten, of minder planten
voor dezelfde prijs. Het lukt (lachend) nog altijd om van de opbrengst op vakantie te
gaan.
Kringhandel - materialen: “Het animo loopt terug” meldt Henk de Wit. Maar het laat Henk
er echter niet van weerhouden om door te gaan.
Barverzorging: Ron Bruinshorst geeft het woord aan Sjors Teurlincx die de kas bijhoudt.
Sjors vertelt dat de kas altijd klopt en door het jaar heen een leuke aanvulling op de
verenigingskas is.
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Keuringscommissie: Jos Janssen heeft bij de bijeenkomsten van de commissie geleund op
Jos Laaper. De groep van keurmeesters wordt klein wat het keuren in de kring bemoeilijkt.
De voorzitter vult aan dat het bijwonen van de bijeenkomsten zeer leerzaam is en hoopt
daarmee nieuwe keurmeesters te werven.
Thijs Coenen merkt op dat het (vereenvoudigde) briefje voor de verkiezing voor de plant
van de maand een succes is.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”: De werkgroep wordt altijd goed bezocht vertelt
Wim Crins. Het is gezellig maar zeker ook nuttig. Sjan en Sjors Teurlincx worden door Wim
bedankt voor hun inzet, die bestaat uit inrichten van de zaal en zorgen voor koffie, thee
en ander nat.
8
Uitslag plantenkeuring 2016 en prijsuitreiking
In 2016 zijn in totaal 360 planten gekeurd, met een gemiddelde score van 7,813. Frans
Blom maakt er een gewoonte van om de hoogste score te halen, dit jaar 9,6 maar deze
keer met 9,4 ook nog de één na hoogste score. En omdat hij ook nog het hoogste
gemiddelde behaalde, gerekend over alle inzenders wordt Frans beloond met de Fam.
Coenen beker. Een nieuwe beker, door Thijs uitgereikt.
De winnaars van de competitie krijgen uit handen van Jos Janssen de bekers.
Klasse beginners:
1
Jan Braks
8,400 punten
2
onvoldoende inzendingen
3
onvoldoende inzendingen
Klasse gevorderden:

1
2
3

Jos Nuyten
Arno Janssen
Fam. Teurlincx

8,833 punten
8,756 punten
8,422 punten

Klasse superkwekers:

1
2
3

Frans Blom
Jo van Hoof
Gerard de Puit

8,808 punten
8,758 punten
8,683 punten

De diploma's worden met ingang van dit jaar niet meer elke maand uitgereikt. In plaats
daarvan wordt per jaar een certificaat uitgereikt waarop de planten vermeld worden die
aan het diplomacriterium hebben voldaan. Hoe dit precies gaat, wordt in het reglement
verwerkt. Voor deze verandering is de leden gevraagd om een voorstel te doen, waar
Frans Blom gehoor aan gegeven heeft. Frans wordt beloond met een plant. Voor de layout van het certificaat wordt wederom input van de leden gevraagd.
9
Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend zijn dit jaar: Koos de Wit (herkiesbaar), Wim Crins (herkiesbaar)
en Gerard de Puit (herkiesbaar). Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld, alle drie
aftredende bestuursleden zijn herkozen.
Voor de vacature hebben zich geen kandidaten aangemeld.
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10 Plannen voor het nieuwe jaar
De busreis naar kwekers die vorig jaar georganiseerd is, is zo goed bevallen dat er voor
dit jaar weer een reis gepland is, nu naar Lucke en Holm, met een tussenstop voor de
lunch.
Ondanks dat de activiteitencommissie er werk van maakt, krijgen we geen kans om
ergens een tentoonstelling te organiseren. Wel gaan we in maart medewerking verlenen
aan de show van kring Brabant Zuid Oost.
Natuurlijk zijn er zijn er dit jaar ook weer twee veilingen in april en oktober. Twee avonden
worden ingevuld met lezingen die vorig jaar op het laatste moment niet door gingen
(februari en juli). In maart komt John Esseling over Grammatophyllum vertellen en in mei
neemt iedereen die in het kader van het kweekproject een plantje heeft gekocht dat
plantje mee en vertelt over het kweekresultaat. In september verklapt Albert Maas de
geheimen van botanische tuinen. November is nog niet ingevuld en in december vragen
we weer of we bij Jan van der Linden terecht kunnen. Het volledige programma komt in
het kringblad en staat op de website
11 Trekking van de speciale verloting
Onder de leden die vóór 14 januari de contributie betaald hebben wordt een plant
verloot. Het lootje wordt door een nieuw lid, Janneke Evers, de dochter van, getrokken.
Het is Hans Faro die deze keer met de plant naar huis gaat.
12 Rondvraag
Yvonne Beniers heeft vorig jaar al gevraagd of er een Skype verbinding gemaakt kan
worden met Wim Gramser.
Daar hebben we niet meer aan gedacht, maar het is niet zo dat we Wim vergeten zijn.
Sjors Teurlincx wilde een “wensambulance” regelen om Wim afgelopen december mee te
nemen naar Jan van der Linden. Maar helaas laat Wim zijn toestand dat niet toe.
Thijs Coenen stelt voor om een tentoonstelling te organiseren in een vakantiepark. Het
zou onderzocht kunnen worden wat de mogelijkheden zijn.
Het is maar de vraag of de doelstellingen van een tentoonstelling (leden werven en de
kas spekken) in een vakantiepark gehaald kunnen worden. We wachten het onderzoek
van Thijs af.
Heeft de tentoonstelling bij Oogenlust wat opgebracht, in termen van leden en geld? We
hebben slechts één lid aan de tentoonstelling overgehouden en over geld zijn op
voorhand geen afspraken gemaakt. Of we dat nog eens zo doen is ter discussie.
Piet Lambrechts vraagt waarom Mia Coenen de beker niet uitgereikt heeft. Thijs zegt dat
dat bij de vernieuwing hoort.
13 Sluiting van de jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt door de voorzitter om 21:15 uur gesloten.
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JAARVERSLAG 2017
De winter was al vroeg dit jaar. Steeds werd in de weerberichten als normaal 6/1
aangegeven voor dag- en nachttemperatuur, maar het heeft in Oost-Brabant in enkele
nachten een graad of 7 gevroren. Aan het einde van de januarimaand dacht ik dat de
winter voorbij was, op 2 februari was het maar liefst 12 graden. Voor de kaskwekers fijn,
want dat scheelt in stookkosten maar dat geldt natuurlijk evengoed in huis. De
paasdagen waren daarentegen weer koud, kouder zelfs dan de kerstdagen van 2016.
De meimaand was extreem warm, dat wil zeggen landelijk gemiddeld, er waren zelfs
dagen met tropische temperaturen. Geen probleem als je planten hebt die zich daar
lekker bij voelen, maar lastig voor de koude kwekers. Na de vrij zonnige zomer was er
vooral veel nattigheid, behalve in oktober. Een pak sneeuw op 10 december dat slechts
een paar dagen bleef liggen en op 21 december hebben we een dagtemperatuur van 9
graden gehaald. Witte kerst, vergeet het maar!
Dan onze vereniging in 2017: per saldo gaan we met twee leden minder de jaargrens
over, drie opzeggingen en op de valreep één nieuw lid.
Nog steeds is het bestuur in 2017 niet op volle sterkte geweest, maar in de
bestuursvergadering van december was er ineens een kandidaat om de zevende plaats in
te vullen. Of dat doorgaat zal in de komende ALV duidelijk worden.
In het afgelopen jaar hebben redacteur Niek Hanckmann en zijn back-up Tjitte Bakker
weer 11 interessante en goed verzorgde kringbladen geproduceerd.
In het kringblad van maart een enigszins ongewoon bericht over een initiatief van de
voorzitter en secretaris, met betrekking tot de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven
(GGzE). In april kwam enige verduidelijking en in mei een kringavond in een gebouw van
de GGzE. Het is nog steeds volstrekt onduidelijk of, en wat onze kring en de GGzE met en
voor elkaar gaan betekenen, maar er zijn en blijven gesprekken met de
vertegenwoordigers van de GGzE en genoemde bestuursleden.
De activiteitencommissie heeft weer een uitstekende busreis georganiseerd. Dit keer naar
twee Duitse kwekers waar behoorlijk ingekocht is. Aansluitend was er eten en drinken
geregeld in zo'n typische Duitse “Stube”
Op de kringavonden zijn in 2017 weer heel wat orchideeëngeslachten in de verschillende
lezingen aan de orde geweest: Paphiopedilum, Phragmipedium, Grammatophyllum,
Bulbophyllum, Oncidium, Odontoglossum, en Catasetum. Dus voor elk wat wils. Verder
natuurlijk de veilingen in voor- en najaar, een lezing over botanische tuinen en de familie
Van der Linden wilde ons weer verwelkomen in december.
Er kwamen in 2017 302 planten ter beoordeling op de showtafel die met een totaal
gemiddelde van 8.027 beoordeeld zijn. Helaas minder in aantal dan in 2016 (360 planten)
maar wel met een beter gemiddelde (7,813 in 2016)
Met name de beginnersklasse blijft achter met het aantal planten dat ter keuring
aangeboden wordt, waardoor er in 2017 niet voldaan is aan de criteria voor de bekers.
December 2017,
Gerard de Puit, secretaris.
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PLANT

VAN DE MAAND DECEMBER

2017

Ook in de laatste maand van het jaar mochten Peter en Ineke Stompff met de
versierselen van de mooiste plant naar huis. Tijdens een gezellige
eindejaarsbijeenkomst bij Jan van der Linden werd hun Angraecum Veitchii tot
plant van de maand gekozen. Proficiat!
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AGENDA 2018
27 januari
2-4 maart
3 maart
3 maart
24 maart
21 april
12 mei
19-21 mei
2-3 juni
9-10 juni

Open dag René Klinge, Nederhorst den Berg
Orchideeënshow Brabant Zuid-Oost, Beek en Donk
Masdevalliawerkgroep, Bot. tuinen, Utrecht
Lezingen Zuidamerikaanse orchideeën, De Meern
Paphiopedilumwerkgroep, Jan v.d. Linden, Brakel
Ruil- en verkoopbeurs kring Arnhem
Open dag Judith Prins Tuinorchideeën
Orchidays, Binche, België
Open dagen Akerne
Open huis Rölke Orchideeën

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
evenementen
activiteiten
bestuurslid
kringblad
potmateriaal
keuring
kweekgroep

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit
Wim Crins
Sjors Teurlincx
Patrick van Orsouw
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Jos Janssen
Huub./Sjors

06-53258929
0499-373816
073-5321664
06-83365414
06-23250947
06-22541548
06-20529978
073-5321664
0412-451027

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
patrickvanorsouw@hotmail.com
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
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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

