
	

	

Actieplan 2017-2018 

1. Factoren van invloed 

a. Het ledenbestand vergrijst en loopt terug. 
b. Het huidige bestuur werkt goed samen en zet zich in om de vereniging aan te 

passen aan de eisen van deze tijd. 
c. Ondanks de inspanningen van leden in regio’s en de redactie van De Parel is er 

vooralsnog te weinig capaciteit voor alle gewenste vernieuwingsactiviteiten. 
d. De Parel vergt een goot deel van de financiële ruimte van de vereniging.  
e. Vooral jonge mensen binden zich steeds minder aan verenigingen door hun drukke 

sociale leven. Dat sociale leven speelt zich in toenemende mate af in de digitale 
wereld. 

f. De economie trekt aan, waardoor werkenden meer te besteden hebben, dit biedt 
mogelijk kansen voor ledenwerving. 

 

2. Beschouwing 

a. Kijkend naar de factoren van invloed moet alle prioriteit worden gegeven aan het 
werven van leden, vooral jonge(re) leden. Traditionele middelen en werkwijzen 
blijken hierbij steeds minder effectief.  

b. Lid worden van een vereniging om informatie te krijgen op een bepaald gebied is 
achterhaald. Immers alle informatie (goede en slechte) is te vinden op het internet. 
Willen we nieuwe leden werven dan zullen wij ons moeten presenteren als een 
gezellige club met voordelen: workshops, plantenmarkten en -ruilbeurzen, excursies 
etc. Door de concurrentie op de activiteitenmarkt kan niet langer worden volstaan 
met het publiceren van georganiseerde activiteiten. We zullen ons dus veel meer 
open moeten stellen, bijv. door enigszins geïnteresseerden uit te nodigen om een 
keer deel te nemen aan een regio activiteit om de sfeer te proeven. Laat elk lid eens 
goed rondkijken in zijn of haar kennissenkring om potentiele leden te ontdekken. 

c. Voor de werving moeten wij ons gezien de aantallen richten op twee doelgroepen: 
• de beginnende kuipplantenliefhebbers; 
• kopers van kuipplanten bij tuincentra, kwekers en bouwmarkten. 

Dit betekent dat inspanningen gericht op de andere doelgroepen noodzakelijkerwijs 
moeten worden beperkt tot instanties via welke deze 2 doelgroepen kunnen worden 
benaderd. In later jaren zal moeten worden bezien of die andere doelgroepen meer 
aandacht kunnen krijgen. 

d. Het beleidsplan 2016-2021 benoemt al veel niet- of minder-traditionele middelen 
t.b.v. de ledenwerving van deze twee doelgroepen: vernieuwing van de website, 
digitale nieuwsbrief, forum en sociale media, een simpele brochure over de 
verzorging van kuipplanten. 

e. Een factor die veel plantenliefhebbers er van weerhoudt iets met kuipplanten te doen 
is het probleem van het overwinteren in eigen huis en tuin. Het kunnen aanbieden 
van -of bemiddelen in- al dan niet commerciële overwinteringsmogelijkheden kan 
misschien mensen over de streep helpen. 



	

	

f. Gezien het geringe aantal huidige leden in Vlaanderen (10 per 1-1-2017)  is het 
vooralsnog niet opportuun de haalbaarheid te onderzoeken van een separate regio 
Vlaanderen. Na activering van een forum en het opdoen van ervaring daarmee, zou 
dit alsnog een keer kunnen worden bezien. 

g. Vooralsnog wordt weinig gebruik gemaakt van de ‘kennis, kennissen en 
vaardigheden’ van de leden. Initiatieven om te komen van consumeren naar 
participeren zijn zeer wenselijk. 

 
3. Reeds ondernomen acties 

a. Sinds de laatste jaarvergadering is er door het bestuur veel werk verzet. Voor een 
deel betreft dit meer administratieve zaken zoals voorbereiding van wijziging van de 
statuten e.d. 

b. Veel werk is verzet in de digitale wereld: de nieuwe huisstijl is ingevoerd, aangepast 
aan de naamsverandering; een begin is gemaakt met het stevig onder handen 
nemen van de website; een start is gemaakt met de invoering van een digitale 
nieuwsbrief en een facebookpagina wordt bijgehouden. 

c. Het starten van een forum bleek wat lastiger. Voor een goede start is het 
noodzakelijk over een aantal moderatoren te beschikken die elke een deel van ons 
expertisegebied willen beheren. De start van het forum hebben we daarom voorlopig 
uitgesteld. 

d. Een nieuwe en goedkope flyer t.b.v. ledenwerving die op ruime schaal kan worden 
verspreid is gedrukt en is ingezet tijdens Tuinidee. Deze flyer zal ook worden 
gebruikt bij andere activiteiten op het gebied van publieksvoorlichting in 2017. 

e. We zijn druk bezig flyers te maken met informatie over de verzorging van 
kuipplanten. Dit moet een zeer goedkope flyer worden zodat die kan worden 
verspreid via de verkoopadressen van kuipplanten zoals kwekers, tuincentra en 
bouwmarkten. Dit is als het schieten met hagel: “heel grof en misschien raak je nog 
wat”. E.e.a. wordt doelgerichter als dit vergezeld gaat met een eenvoudige workshop 
bij het tuincentrum of de bouwmarkt over de verzorging van zojuist aangekochte 
kuipplant(en). Dan kunnen de echt geïnteresseerden  worden uitgenodigd een keer 
de sfeer te proeven bij een regioactiviteit. 

f. De publieksvoorlichting tijdens plant- en tuinevenementen is in 2017 in een aantal 
regio’s geïntensiveerd. 

g. We hebben een start gemaakt met het opzetten van een database “Open tuinen met 
kuipplanten en exoten” op de website. Binnen afzienbare tijd zullen we deze op de 
website zetten. 

h. Het bestuur beziet tezamen met de redactie mogelijkheden om de kosten van de 
Parel te reduceren om daarmee meer middelen beschikbaar te maken voor 
publieksvoorlichting en daarmee voor ledenwerving. 
 

 

 



	

	

4. Speerpunten voor 2017-2018 

a. Verder intensiveren van publieksvoorlichting tijdens plant- en tuinevenementen. Daar 
waar mogelijk met inschakeling van leden in de regio’s. 

b. Het bevorderen van deelname door leden aan Open Tuinen- en Exotenweekenden. 
Dit kan ook een bijdrage leveren aan genoemde publieksvoorlichting. 

c. Het verspreiden van een flyer over de verzorging van kuipplanten bij kwekers, 
tuincentra en bouwmarkten, mede door hierbij de leden van de regio’s te betrekken. 

d. Het actief blijven zoeken naar commerciële overwinteringsadressen voor kuipplanten 
in alle regio’s. 

e. Het verder moderniseren en uitbouwen van de website. 

f. Het rekruteren van moderatoren en opstarten van het forum kuipplanten. 

g. Geprobeerd zal worden het aantal auteurs dat een bijdrage levert voor de Parel uit te 
breiden. Daarbij zal een beroep worden gedaan op de besturen van de regio’s. 

h. Het afronden van de administratieve aspecten van de vernieuwing zoals statuten 
e.d. 

i. Het bestuur zal bezien op welke wijze de overige doelgroepen in de komende jaren 
zouden kunnen worden benaderd. 

 

 

Dit actieplan is opgesteld rekening houdend met het Beleidsplan Oranjerievereniging 2016-2021, 
zoals bekend gemaakt in De Parel, jaargang 32 nummer 1, februari 2016. 
 


