
 

  

Van de voorzitter 

 

De afgelopen tijd is vanuit het bestuur regelmatig de aandacht gevraagd voor de vacatures 

binnen het bestuur. 

Door persoonlijke omstandigheden hebben, de twee jaar geleden nieuw aangetreden, 

bestuursleden aangegeven dat zij met de eerstkomende jaarvergadering zullen terugtreden. 

De penningmeester die zijn functie al 2 jaar geleden ter beschikking had gesteld (maar op 

mijn verzoek langer is aangebleven) zal dan eveneens definitief terugtreden. 

 

Alhoewel er het afgelopen verenigingsjaar tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld, is 

het al enige jaren een probleem om bestuursleden te werven voor een functie binnen onze 

G&B afdeling Eindhoven/de Kempen. Daarom heb ik mij 2 jaar geleden aangemeld als 

voorzitter (ad interim), na een eerdere periode van 2001 tot 2006. Toen een periode waarin 

onze afdeling zijn 100-jarig bestaan vierde. Vanwege dat jubileum is er toen zelfs een 

Liriodendron tulipifera geplant in het Stadswandelpark in Eindhoven, samen met de 

commissaris van de koningin en de burgemeester van Eindhoven. 

 

Er zijn nu andere tijden aangebroken maar er is nog steeds veel belangstelling voor wat groeit 

en bloeit vooral ook in de eigen tuin. Onze commissies organiseren cursussen, lezingen en 

ook excursies, om kennis over te dragen, om nog meer plezier aan het tuinieren te beleven. 

Het bestuur staat daar met een paraplu overheen om al die activiteiten te kunnen faciliteren. 

Dat had ik allemaal voor ogen, met nieuwe ideeën. Maar helaas is dat uiteindelijk niet gelukt 

en zal ook ik daarom terugtreden. 

 

Het pad van het bestuur en de commissies (vrijwilligers) was niet gemakkelijk, vooral 

vanwege de coronamaatregelen. Geplande evenementen konden helaas niet doorgaan. 

De jaarvergadering bijvoorbeeld is 4 keer voorbereid, inclusief de uitreiking van diverse 

onderscheidingen door de burgemeester en door het hoofdbestuur van Groei & Bloei. 

Uiteindelijk was een ledenvergadering (ALV) via Zoom de enige mogelijkheid. 

De uitgestelde uitreiking van de onderscheidingen vond later op verschillende momenten 

plaats! 

 

Het bestuur heeft besloten de hulp in te roepen van het hoofdbestuur. 

Binnenkort zal over de ontstane situatie, samen met de commissies overleg plaatsvinden. 

Dat moet op termijn leiden tot een nieuw bestuur. 

 

Tiny Roelofs, 

Voorzitter 


