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Uitnodiging voor de bijeenkomst van Succulenta afdeling Zeeland 

te houden op vrijdag 24 februari 2023 in het Arendhuis te ’s Heer - 

Arendskerke. Aanvang 20.00 uur.  

PROGRAMMA 

1. Opening 

2. Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws. 

3. Bestuursverkiezing; de penningmeester was eigenlijk vorig jaar      

periodiek aftredend, dat is echter verleden jaar niet aan de orde 

gekomen. Hij stelt zich echter wel opnieuw herkiesbaar. Dit jaar is 

de voorzitter periodiek aftredend. Ook hij stelt zich herkiesbaar.   

Tegenkandidaten voor beide functies kunnen zich tot aan de 

verkiezing opgeven.  

4. Jaarverslagen van het bestuur over 2022.  

5. Rondvraag.  

6. Pauze.  

7. Quiz verzorgd door Piet van de Vrede 

8. Sluiting.  

 

Namens het bestuur, 

Koos de Meij 

Secretaris 
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Kort verslag van de bijeenkomst van Succulenta afdeling Zeeland op 

vrijdag 27 januari 2023. 

Aanwezig 17 personen. Afwezig met kennisgeving Ria Uijtdewilligen. 

Mededelingen: 

Kerstkaart van het landelijk ontvangen 

De drukker van onze posters is er mee opgehouden. We zoeken nog een 

andere. 

Er moet nog een verklaring worden afgegeven dat Koos de Meij de 

vertegenwoordiger is van afdeling Zeeland bij de Algemene Vergadering. 

Mededeling van de Penningmeester                                                                                

Wij moeten steeds meer gaan betalen voor de zakelijke ING rekening. Dat 

kan de bedoeling niet zijn. Piet gaat op onderzoek uit of er geen goedkopere 

mogelijkheid is om een rekening te hebben als Succulenta Zeeland.  

Suggesties Bijeenkomsten (na overleg in Bestuur) 

Februari 2023 - Jaarvergadering en Quiz (Piet), Han neemt planten  mee 

voor de verloting       

Maart 2023 - Facebook, internet wat valt er voor onze hobby te ontdekken.  

April 2023 - Digitale Foto’s van leden.                                                                     

Drie categorieën, Cactussen, vetplanten en in en rond de kas.                            

Koos neemt planten mee voor verloting 

Mei 2023 - Quiz (Kees), zaailingen meenemen en aan elkaar tonen.                         

Rob Wondergem wordt gevraagd iets te vertellen over zijn zaaimethodes 

Juni 2023 - Plantenverloting. Presentatie van de leden, wie van U wil de 

sprong maken om iets aan de andere leden te presenteren. De leden aan 

het woord. 

Juli 2023 - Geen bijeenkomst 

Augustus 2023 - Omdat wij in deze maand niet in het Arendshuis kunnen 

verzoekt het bestuur aan Adrie om de leden een bezoekje te laten brengen 

aan zijn mooie plantenverzameling. 

September 2023 - Plantenverloting. Presentatie Astrophytum (Piet) 

Oktober 2023 - Bertus vragen om zijn 100 mooiste foto’s te presenteren. 

November 2023 - Rob Wondergem vragen of hij een presentatie wil geven 

December 2023 - Geen Bijeenkomst 

22:13 De voorzitter bedankt Bertus voor zijn wederom mooie presentatie 

over Cuba. 
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Kort Jaarverslag 2022 Succulenta afdeling Zeeland 

Het jaar 2022 zijn we begonnen met de Corona perikelen. In maart konden we 

weer onze bijeenkomsten opstarten. 

Ledental is ongeveer gelijk gebleven. Het blijft moeilijk om nieuwe leden te 

werven en vast te houden. 

Maart 2022                                                                                                          

In maart hebben we de leden de ruimte geven om hun belevenissen, 

ervaringen enz. van de afgelopen Corona tijd te delen. 

April 2022                                                                                                          

We hebben in deze maand gekeken naar meegenomen foto’s van de leden op 

USB sticks. Althans dat was de bedoeling, daar zijn we niet aan toe gekomen. 

De meeste tijd hebben we besteed aan het probleem van te veel vocht in de 

kas. 

Mei 2022 (3 Juni)                                                                                           

Omdat we niet aan de agenda in april waren toe gekomen hebben we in deze 

maand gekeken naar meegenomen foto’s van de leden op USB sticks. 

Juni 2022                                                                                                                 

We hebben een vervolg gegeven aan de presentatie van foto’s van leden. 

Juli 2022                                                                                                                  

Geen bijeenkomst 

Augustus 2022                                                                                                          

Omdat we in de maand augustus nog niet in het heer Arendshuis terecht 

konden hebben wij een goed verzorgde avond gehad bij Piet Hermes. Gezellig 

en leerzaam. 

September 2022                                                                                             

Voordracht door Wiebe Bosma over de Rio Grande do Sul. 

Oktober 2022                                                                                              

Voordracht door Bertus Spee over Cuba. 

November 2022                                                                                                                                           

Piet van de Vrede heeft een voordracht gehouden over het geslacht Escobaria. 

December 2022                                                                                              

Geen bijeenkomst 

Dank aan degene die planten hebben meegenomen voor de plantenverloting 

en aan Han voor zijn “Plant van de Maand”. En Bertus en Piet voor de 

inleidingen. 

Koos de Meij 

Februari 2023 
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