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Het bestuur 
De samenstelling van het bestuur bleef door herbenoeming van Thieu Korten en Marijke Oppe-de 
Pagter in 2017 ongewijzigd. Het bestuur is vijf keer bijeen geweest. De vergaderingen werden steeds 
gehouden bij Dick Vonhof en zijn vrouw in hun Pari-daeza; het bestuur trof daar steeds een gastvrij 
onthaal.   
De Oranjeriedag 2017 is georganiseerd door Regio Noord en vond plaats in het Rosarium van 
Winschoten, met een bezoek aan Tuingoed Foltz in Meeden. In de ALV, het officiële gedeelte van de 
Oranjeriedag, heeft het bestuur aan de leden verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en 
het Actieplan 2017-2018 toegelicht.  
Nadat in de ALV van 2016 besloten was de naam van de vereniging te wijzigen in Nederlandse 
Kuipplantenvereniging zijn de statuten hieraan aangepast. In deze ALV zijn de nieuwe statuten met 
nog een enkele aanpassing van het concept vastgesteld. Voor de notaris was dat onvoldoende om de 
statuten te kunnen verlijden; de wet schrijft voor dat ook de definitieve versie door de ALV moet 
worden vastgesteld. Daartoe zijn de leden opgeroepen voor een extra ALV op 3 november 2017 in 
Haelen. In die ALV is aan alle formaliteiten voldaan, zodat sinds 28 november 2017 de vereniging 
officieel de naam Nederlandse Kuipplantenvereniging draagt.  
De Oranjeriedag 2017 was dus de laatste landelijk verenigingsdag onder die naam. Vanaf 2018 heet 
de landelijke dag Nationale Kuipplantendag. 
In het verslagjaar is veel werk verzet om de website zowel naar vormgeving als naar inhoud bij de tijd 
te brengen. Ook is een voorzichtig begin gemaakt van een forum.   
 
Ledenaantal 
In de loop van het jaar hebben zich 26 nieuwe leden aangemeld. Helaas moest het lidmaatschap van 
39 leden worden beëindigd door overlijden of opzegging. 3 leden zijn geroyeerd omdat zij ondanks 
herhaalde herinneringen de contributie niet hadden betaald.  
Al met al bleef op 31 december 2017 de teller staan op 509 leden.   
Veruit de meeste nieuwe leden hebben zich aangemeld via de website.  
  
Financiële situatie van de vereniging 
Het boekjaar kon met een positief resultaat worden afgesloten. Dit	negatieve	resultaat	werd	
grotendeels	veroorzaakt	door	de	kosten	die	gemoeid	waren	met	de	modernisering	van	de	website. 
 
De Parel 
Het februarinummer van De Parel was het laatste nummer dat is samengesteld door Aad de Vlaam, 
die gedurende eenentwintig jaar hoofdredacteur is geweest. Hij overleed op 23 maart 2017.  
Liesbeth Uijtewaal-de Vries en Marijke Oppe-de Pagter hebben zijn taken overgenomen en Peter 
Melis is toegetreden tot de redactie.  
Mede dankzij de inzet van verschillende deskundige auteurs en fotografen onder de leden heeft de 
redactie weer zes mooie Parels kunnen samenstellen.  
Het bestuur is de redactie, maar zeker ook de auteurs en fotografen die hebben meegewerkt, zeer 
erkentelijk. 
De vormgeving van De Parel en de kosten voor de productie waren ook in 2017 bron van aandacht. 
Uiteindelijk is besloten die in handen te geven van MEO. MEO is een zogenoemde sociale 
onderneming op het gebied van communicatie, die als leerbedrijf jongeren met een beperking door 
hen werkervaring te bieden begeleidt naar een passende baan. De kosten voor de verzorging van De 
Parel door MEO  komen beduidend lager uit dan de huidige vormgever en drukker in rekening bracht.  
Bij wijze van proef op de som zijn in het verslagjaar de flyers die dat jaar verschenen zijn door MEO 
geproduceerd. 
 
Activiteiten regio’s 
In het verslagjaar heeft iedere regio activiteiten voor de leden georganiseerd, waaronder jaarlijks 
terugkerende activiteiten zoals deelname aan landelijke beurzen, excursies naar kwekerijen, 
exotentuinen en landgoederen, alsmede presentaties van deskundigen tijdens ledenbijeenkomsten. 
Een groot aantal leden heeft deelgenomen aan de door verschillende regio’s georganiseerde 
meerdaagse tuinen- en kwekersreizen in binnenland en naar het buitenland.  


