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UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

15

JANUARI

in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Traditiegetrouw is de eerste kringavond van het jaar bestemd voor de algemene
ledenvergadering. We hopen op een goede opkomst want we maken de
vereniging samen en willen graag dat de leden hun inbreng geven.
Verder zal Gerard de Puit een kleine presentatie geven over onze nieuwe
website die hij aan het bouwen is. Neem tablet of laptop mee, dan kun je
meteen een kijkje nemen!

Coelia bella
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'

Op dinsdagavond 2 februari om 20.00u beginnen we het nieuwe seizoen van de
werkgroep. We gaan Pleiones oppotten om straks in het vroege voorjaar van
mooie bloemen te kunnen genieten!
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

JAARPROGRAMMA 2015
15 Januari
19 Februari
18 Maart
15 April
20 Mei
17 Juni
15 Juli
Augustus
16 September
21 Oktober
18 November
16 December

Jaarvergadering / Gerard de Puit, website
F. Bronsema, orchideeën op Thailand
Wiel Driessen over Pleurothallids
Kringveiling
Judith Prins over tuinorchideeën, tevens verkoop
Jac. Wubben over Oncidium en Odontoglossum
Patrick Mannens, Nieuw Zeeland
vakantie
Nog niet bekend
Kringveiling
Nog niet bekend
Eindejaarsavond

WEBSITE
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
1

Opening door de voorzitter

2

Ingekomen stukken en mededelingen

3

Notulen van de Algemene ledenvergadering 2015 (zie kringblad)

4

Algemeen jaarverslag 2015

5

Financieel jaarverslag door de penningmeester

6

Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw
commissielid.

7

Verslag werkgroepen:
- kringhandel planten Jan van der Linden
- kringhandel materiaal, Henk de Wit
- barverzorging, Ron Bruinshorst
- keuringscommissie, Jos Janssen
- “Kweken leer je van elkaar”, Wim-Sjors

8

Uitslag plantenkeuring 2015 en prijsuitreiking

9

Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn: Huub Boesten (herkiesbaar) en Sjors
Teurlincx (herkiesbaar). Patrick van Orsouw is benaderd voor invulling
van de vacante plaats in het bestuur en heeft aangegeven beschikbaar
te zijn.
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Plannen voor het nieuwe jaar
- veiling,
- excursies,
- tentoonstellingen,
- kringavonden,
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Trekking van de speciale verloting
Voor iedereen die zijn contributie betaald heeft vóór 12 januari 2016.
De uitslag zal ook bekend worden gemaakt in het volgende clubblad.

12

Rondvraag

13

Sluiting van de jaarvergadering
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NOTULEN JAARVERGADERING 17

JANUARI

2015

1
Opening door de voorzitter
De vergadering wordt door de voorzitter geopend om 20:05 uur.
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•
•
•
•
•

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen stukken ingekomen die ter vergadering voorgelegd moeten worden;
De voorzitter deelt het volgende mede:
Het kringblad wordt door Niek Hanckmann samengesteld en Henk Smouter zal dat
doen als Niek verhinderd is;
De consumpties zijn wederom duurder geworden. Help Ron, door zo veel mogelijk
met gepast geld te betalen;
Volgende maand is de kringbijeenkomst bij Josina, ter gelegenheid van hun jubileum.
Iedereen graag planten aanleveren voor een spetterende show;
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Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 15 januari 2014
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 2014 zijn opgenomen in het
kringblad. Er zijn geen opmerkingen, de notulen zijn vastgesteld.
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Algemeen jaarverslag 2014 door de secretaris
Het “Jaarverslag 2014” is opgenomen in het kringblad en wordt door de leden
goedgekeurd en is vastgesteld.
5
Financieel jaarverslag door de penningmeester
De penningmeester presenteert verbaal het het financieel jaarverslag van 2014, wat met
applaus wordt beloond.
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Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid
De kascontrolecommissie werd in 2014 bemand door Jos Laaper en Jos Janssen, die
financiële administratie hebben bekeken. Uitsluitend een schrijffout hebben ze kunnen
constateren, die onmiddellijk is gecorrigeerd.
De kascontrolecommissie verleent de penningmeester decharge.
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Verslag werkgroepen
Kringhandel – planten:
Jan van der Linden rapporteert: “het kost me geen geld, dus we gaan gewoon
door” Daarmee is de plantenhandel weer zeker gesteld.
Kringhandel - materialen:
Henk de Wit is vanwege ziekte niet aanwezig, daarom geeft Koos namens Henk
door: om aan goede bark te komen is een groeiend probleem, maar dat is dan
ook het enige probleem en Henk gaat gewoon door met de materialenhandel.
Barverzorging:
Ron weet te vertellen dat de consumptieprijzen weer verhoogd zijn. Verder gaat
het achter de bar z'n gang en hij heeft er nog steeds plezier in.
Keuringscommissie:
De keurmeesters, zijn in 2014 weer enkele keren bijeen geweest op. Het blijft
lastig om bij keuringen tot een gelijkluidend oordeel te komen waarmee het nut
van de bijeenkomsten bewezen is.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”:
Gezelligheid is troef in de werkgroep, maar daarnaast komen zaken aan de orde
waar uitgebreid aandacht aan gegeven kan worden. Gelukkig blijven
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deskundigen zoals Hans Faro steeds komen om beginners de kneepjes ven het
kweken bij te brengen.
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Uitslag plantenkeuring 2014 en prijsuitreiking
In het afgelopen jaar zijn in totaal 342 planten gekeurd. De hoogste score werd in 2014
behaald door zowel Frans Blom als door de Fam. Teurlincx, te weten 9,2.
De winnaars van de competitie krijgen uit handen van Jos Janssen de bekers.
Klasse beginners:

1
2
3

Fam. Teurlincx
Arno Janssen
Jos Nuyten

8,583 punten
8,433 punten
8,233 punten

Klasse gevorderden:

1
2
3

Gerard de Puit
Peter Stompff
Simon Faro

8,367 punten
8,167 punten
8,056 punten

Klasse superkwekers:

1
2
3

Margreet Verhoef
Martien Stiphout
Jo van Hoof

8,758 punten
8,422 punten
8,342 punten

De beker van de Fam. Coenen werd gewonnen door Margreet Verhoef, die 33 planten
aanleverde met een waardering van 7,5 of meer. De beker werd natuurlijk door Mia
Coenen overhandigd.
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Bestuursverkiezing
Volgens het reglementair treden dit jaar af: Henk Smouter, Koos de Wit en Wim Crins.
Henk heeft aangegeven zijn vrije tijd anders te willen besteden en stelt zich niet
herkiesbaar. Koos en Wim zijn herkiesbaar. Omdat tegenkandidaten zich niet gemeld
hebben zijn Koos en Wim herkozen. De zevende plaats in het bestuur is weer vacant.
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•

•
•

Plannen voor het nieuwe jaar
De kringavonden zijn weer ingevuld, met uitzondering van juli. Er staan natuurlijk
weer twee veilingen gepland. In september een bijzondere kringbijeenkomst,
waarover later meer bekend zal worden gemaakt door de speciale commissie. In de
planning is voor december ook de zaal gereserveerd, maar als we weer bij Jan van
de Linden welkom zijn wordt dat overeenkomstig gewijzigd.
De foto´s van de fotowedstrijd worden in mei getoond.
Naast de tuincentra waar we al actief zijn en willen blijven gaat de
activiteitencommissie tevens Groenrijk bezoeken om te zien wat we daar kunnen
betekenen. Maar allereerst in februari een show bij Josina, ter gelegenheid van hun
jubileum.
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Trekking van de speciale verloting
Zoals elk jaar wordt een plant verloot onder de leden die vóór 12 januari de contributie
betaald hebben. Dit jaar gaat de plant naar J v.d. Ben.
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Rondvraag
Thijs Coenen vraagt wie er uitgenodigd gaat worden voor het jubileum
In ieder geval onze sponsoren en tuincentra waar we actief zijn. Tevens B&W van Best en
er komen advertenties in de lokale en regionale bladen.
Yvon Beniers vraagt hoe kascommissie nu is samengesteld.
Jos Janssen en Ron Bruinshorst vormen de huidige commissie en de nieuwe reserve is
Martien Stiphout.
13
Sluiting van de jaarvergadering
De voorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering om 21:00 uur
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JAARVERSLAG 2015
Weer was het weer in het voorbije jaar evenals in 2014 uitzonderlijk. Recordtemperaturen
met uitschieters in de plus werden gemeten in november en december, sinds het begin
van de metingen, voor zowel de maximum als de minimum temperatuur.
De laatste honderd jaar is de gemiddelde wereldtemperatuur met één graad Celsius
toegenomen, maar in Nederland 1,5 x zo veel. Het schijnt dat we daarvan het meeste te
danken hebben aan El Niño, bijgenaamd het kerstkindje, vanwege de grootste bijdrage in
de laatste twee maanden van het jaar. Welnu, dat blijkt ook dit jaar, maar of dat goed of
slecht nieuws is voor ons en onze hobby is nog niet zo duidelijk. Wat wel duidelijk is, is
dat het verwarmen van de kas een stuk goedkoper is dan in voorgaande jaren.
Helaas hebben we in 2015 door overlijden weer afscheid moeten nemen van een lid en
uitstekende orchideeën kweker Tom van Hest. Tevens is op de valreep van 2015, ons zeer
gewaardeerd bestuurslid Jan Evers ons ontvallen. Jan verraste ons nog in december bij
Jan van der Linden en we dachten allemaal dat het hem beter ging, maar helaas. De
vereniging heeft ook weer enkele leden door opzegging verloren, maar mede door onze
fantastische show in september ook weer enkelen gewonnen.
Wat die show betreft: een grandioos succes, het klapstuk van ons 50-jarig jubileum. Door
enkele maanden intensieve samenwerking van de voorbereiders is de viering van het
jubileum in z'n totaliteit bijzonder succesvol geweest.
Het nieuwe bestuur van de NOV is weer voltallig en lijkt de zaken goed op de rit te
krijgen. Tijdens de recent gehouden ALV is een sluitende begroting gepresenteerd.
Ons eigen bestuur vergadert elke maand, een week voor de kringavonden op woensdag
per toerbeurt bij de leden thuis, geleid door de voorzitter; elk kwartaal een statusupdate
van de penningmeester en maandelijks genotuleerd door de secretaris. Patrick van
Orsouw heeft enkele vergaderingen meegemaakt en is gevraagd in het bestuur te komen,
als 7de lid. We zouden dan eindelijk weer compleet zijn, ware het niet dat we onze
bibliothecaris, Jan Evers nu moeten missen.
De kringavonden waren in 2015 met slechts vier avondvullende lezingen anders dan
gebruikelijk. Dat kwam door het jubileum bij Josina, een avondje keuren en verpotten en
ons eigen 50 jarig jubileum. Gewoontegetrouw waren er ook de jaarvergadering, twee
veilingen en natuurlijk de oergezellige lunch bij Jan van der Linden in december.
Op de showtafel stonden in 2015 in totaal 326 planten, wat 16 minder is dan vorig jaar.
Het totaal gemiddelde cijfer was 7,8 wat natuurlijk zeer hoog is. De keuringen verliepen
niet geheel vlekkeloos, maar daar gaan we het nog over hebben.
Bij de tuincentra lijkt de recessie sporen nagelaten te hebben want daar zijn we niet meer
welkom, althans niet tegen een vergoeding. Ook de vogelshow in Oirschot zouden we
gratis moeten verzorgen waar we voor bedankt hebben. Al met al een aderlating voor de
financiën.
Ons kringblad ziet er dankzij de inzet van Niek Hanckmann bijzonder goed uit en bij zijn
afwezigheid heeft Henk Smouter er voor gezorgd dat we geïnformeerd blijven.
December 2015,
Gerard de Puit, secretaris.
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IN MEMORIAM JAN EVERS
Op tweede kerstdag 2015 overleed ons
zeer gewaardeerd lid en bekwaam
bestuurslid Jan Evers.
Na veel gedokter, operaties, pijn en
pillen leek het op 19 december weer
wat beter te gaan toen we Jan
mochten ontmoeten tijdens de kring
bij Jan van der Linden. Wat wij niet
geweten hebben, maar wat Jan z'n
vrouw Jeanne later vertelde, was dat
Jan op die zaterdag na afloop toch heel
erg moe was. Niettemin was Jan heel
blij dat hij die bijeenkomst meegemaakt heeft.
Jeanne vertelde dat Jan op 2e
Kerstdag rustig in de kamer in slaap
viel, zoals hij dat wel vaker deed, maar
toen Jeanne hem wilde wekken om
medicijnen te geven, was hij niet
wakker te krijgen; Jan was definitief
ingeslapen.
In de week na kerst lag Jan thuis
opgebaard, in de ruimte die vroeger
zijn werkplaats was. Achter hem, zijn
kas met een paar honderd orchideeën,
waaronder veel Paphiopedilums, zijn grootste passie. Veel planten in of bijna in
bloei. Een zeer verzorgde en nette ruimte, zoals Jan zelf ook was. In de
vereniging was Jan vele jaren met veel kennis en humor actief als bestuurslid
en heeft de bibliotheek natuurlijk keurig verzorgd en bijgehouden.
We zullen je missen Jan.
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PLANT

VAN DE MAAND DECEMBER 2015

Dat hybrides niet lelijk hoeven te zijn kunnen we vaak zien op de kringavond.
De plant van de maand december is daarvan een mooi voorbeeld: een
behoorlijk complexe hybride met een heerlijk eenvoudige bloem. En natuurlijk
is deze Epicattleya 'René Marqués' x Potinara 'Free Spirit' goed gekweekt door
Jos Nuyten. Proficiat!
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AGENDA 2016
4-6 mrt:
17-20 mrt:

Orchideeënshow O.V. Mergelland, Intratuin, Geleen
Internationale Orchideenwelt, Dresden, Duitsland

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

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit
Jan Evers
Wim Crins
Sjors Teurlincx
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Huub/Sjors
Jos Janssen

06-53258929
0499-373816
073-5321664
0413-367362
06-83365414
06-23250947
073-6577044
073-5321664

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl

0412-451027
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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

