
 

 

Na overleg met de biljarters besluiten we de vergadering in het bovenzaaltje te 

houden. Alles weer bij elkaar gezocht en hup de trap op. De biljarters zijn zo 

vriendelijk een paar tafels naar boven te brengen.  

De gang wordt ingericht als tijdschriften “winkel”. 

Het idee om tijdschriften te verkopen blijkt aan  

te slaan, de eerste bladen ruilen al van eigenaar  

voordat ze op de tafel liggen. 

 

 

 

                                                    Op de tafels een bloemstukje van takjes uit    

                                                    de tuin van Marchien, afgewerkt met papier,  

                                                    zodat het mooi aansluit bij de doeactiviteit  

                                                    van vanavond. 

 

Na koffie of thee met aardbeien/rabarbertaart beginnen we de jaarvergadering. 

 

Agenda 

* Opening – Jessica heet iedereen van harte welkom 

 

* Jaarverslag en evaluatie 2013 – het jaarverslag wordt goedgekeurd 

De activiteiten van vorig jaar als positief gezien. 

 

* Financieel verslag – wordt goedgekeurd met dank aan Marchien 

 

* Vaststellen contributie – de contributie blijft ongewijzigd op € 7,50  

 

* Tuin krantje – iedereen vindt het weer mooi om elk seizoen een 

tuinkrantje in de bus te krijgen.  

Diny krijgt als dank een mooie sneeuwpop  

van vet en zaden voor de tuinvogels. 

- Het voorwoord wordt op toerbeurt geschreven door de leden. 

- We hopen dat iedereen zo nu en dan iets inlevert. 

- Je mag ook een vaste rubriek voor je rekening nemen: 

 

 

 



-  Janneke elk seizoen iets over een vogel te schrijven 

-  Jessica over een kruid 

- Graag ook veel foto’s bijvoegen. 

- Tuinideeën of tuintips zijn ook van harte welkom 

* Ideeën voor 2014 – enkele ideeën die de revue passeerden: 

- een keitje beschilderen 

- midzomeravondwandeling 

- tuinen van weldadigheid in Veenhuizen (+pluktuin e.o. workshop) 

- excursie o.l.v. dhr Mager 

- Sint Janstros maken 

- vogeltaart maken  

- tuinen van leden bekijken 

- vogelverschrikker maken 

- dagje uit 

- asperge kwekerij 

- Kröller Müller museum en Hoge Veluwe 

- Krans van herfstbladeren 

- tuinbeeld maken 

De commissieleden zullen zich er over buigen en met voorstellen komen. 

 

* Rondvraag – geen vragen 

 

* Fotowedstrijd – 14 leden leverden totaal 26 foto’s in 

We leggen ze allemaal op de tafel en dan mag iedereen 3 stemmen 

uitbrengen. 

De 1ste prijs was direct duidelijk – en veld vol klaprozen van Jessica 

Voor de 2de en 3de plaats was nog een tweede stemronde nodig. 

Uiteindelijk werd Ineke 2de met een boom vol appels (foto genomen op 1 

januari) en Diny 3de met mooie rode snijbiet in haar eigen groentetuin 

De dames winnen allemaal een vogeltaart, gemaakt door Marchien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



* Het thema voor de fotowedstrijd van 2014 is….. HART(jes) 

 

 

 

* Daarna een gezellige doe activiteit, we gaan cadeau tasjes maken van 

tijdschriften of oude boeken.  

Diny vertelt hoe we van mooi papier we leuke tasjes kunnen maken om een 

cadeautje origineel in te verpakken.  

We gaan aan de slag en iedereen maakt een groot en een klein cadeau tasje. 

Ben je even vergeten hoe het moet kijk dan op: 

http://www.strovlechtwerk.nl/tasjes. 

 

Als dank krijgt Diny een insectenhotel aangeboden. 

 

 

 

 

http://www.strovlechtwerk.nl/tasjes

