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Bestuur
De samenstelling van het bestuur was in 2012 als volgt:
Voorzitter/waarn. penningmeester: Riet v.d. Windt
Secretaris/ledenadm./webmaster:
Dita van Wieren
Algemeen lid:
Jan v.d. Velden
Op onze oproep om nieuwe bestuursleden is gereageerd door Ada de Vette. Tijdens een extra
ledenvergadering op 6 november zijn Riet van der Windt en Jan van der Velden afgetreden als
bestuurslid. Dita van Wieren en Ada de Vette zullen toetreden tot het bestuur van de nieuwe
afdeling Waterweg-Noord.
Het bestuur is in 2012 een aantal malen bijeen geweest. In verband met het voorgenomen
samengaan met afd. Maassluis-Maasland is er op 14 juni een gezamenlijke vergadering
gehouden met die afdeling, waarbij ook disctrictsconsulent Douwe van der Heij aanwezig was.
Na de zomer zijn bestuursleden aanwezig geweest bij bestuursvergaderingen van MaassluisMaasland.
Riet en Dita hebben op 16 april de rayonvergadering van rayon Zuid-Holland Zuid
bijgewoond in Rockanje.

Leden
Het aantal leden op 1 januari 2012 was 129. We kregen er dit jaar 14 nieuwe leden bij. Helaas
verloren we 33 leden, zodat het aantal leden op 31 december 2012 op 110 uitkwam.

Activiteiten
− Nieuwjaarsbijeenkomst
Deze vond plaats op dinsdag 17 januari. Naast de gebruikelijke nieuwjaarswensen, drankje
en hapjes heeft de heer Aad Rozendaal ons dia’s getoond over libellen, die in en om
Vlaardingen voorkomen.
− Excursie met eigen vervoer naar Amarylliskwekerij Amazone.
Bij deze kwekerij in Vierpolders mochten wij op 29 februari een kijkje achter de schermen
nemen. Eigenaar Sonneveld gaf een rondleiding door de kassen met uitleg over het
kweekproces. Een zeer geslaagde excursie.
− Jaarvergadering met lezing Kleurrijk België', gehouden op 27 maart. Tijdens de
vergadering stemden de leden in met het voornemen van het bestuur om fusiebesprekingen
te starten met afdeling Maassluis-Maasland. Na de vergadering liet het echtpaar Van
Liempt ons een prachtige diashow zien over tuinen in België.

− Plantenruilbeurs
Op zaterdag 28 april hielden we onze ruilbeurs in de Heemtuin in de Westwijk.
− Busexcursie naar de Floriade
Op zaterdag 9 juni hielden we de busexcursie samen met afd. Maasluis-Maasland. Hoewel
de Floriade te groot was om alles op een dag te kunnen zien, hebben we toch kunnen
genieten van deze fraaie tentoonstelling.
− Extra ledenvergadering en lezing over Stinzenflora
Een extra vergadering is ingelast om de leden te laten instemmen met de samenvoeging
van de afdelingen Maassluis-Maasland en Vlaardingen tot de nieuwe afdeling WaterwegNoord. Tijdens deze vergadering hebben Riet van der Windt en Jan van der Velden
afscheid genomen van het bestuur, natuurlijk met een cadeau, bloemen en mooie woorden.
Na de vergadering hield Jos Ketelaar een inspirerend verhaal over stinzenflora in de Gooien Vechtstreek met fraaie dia’s.
− Groene stratenwedstrijd
Evenals vorig jaar is in samenwerking met de gemeente Vlaardingen de wedstrijd om de
Groenste straat van Vlaardingen gehouden. In de zomermaanden is het bestuur meermalen
langs de deelnemende straten gefietst om deze te beoordelen op algemene indruk,
plantkeuze en onderhoud. De prijsuitreiking was op 15 september in de bibliotheek. De
winnaars waren dit jaar:
1. Patrimoniumbuurt
2. Pieter Steynstraat
3. Frieslandlaan

Vlaardingen, 11 maart 2013
Dita van Wieren (tot 31-12-2012 secr. afd. Vlaardingen)

