Beste Groei & Bloeiers,
De bezoeken in het land zitten er op. Er zijn ontzettend veel kilometers
gemaakt met de auto, trein en fiets. Het is niet gelukt om bij alle rayons te
langs te komen maar uit de reacties die we hebben gekregen en de verslagen
die zijn toegestuurd kunnen we nu al wel aardig de stand van zaken opmaken.
En over die stand willen we het hebben. Jullie juichen toe dat er nu iets moet
veranderen en kunnen jullie ook in grote lijnen vinden in de voorstel. Wat de
meeste mensen willen is meer financiële informatie en een uitleg over de
plannen om de rayonraad om te vormen naar een ledenraad.
Daarover willen wij je in deze Nieuwsbrief van “Groei” informeren.
Met vriendelijke groet het nationale bestuur van Groei & Bloei:
Doeke Faber, Cees Kuijvenhoven, Ad Maarsse, Jan Schravesande en Sacha
Bakker.
Waarom project 'Groei'
Het aantal leden loopt hard terug. In 10 jaar tijd zijn we gehalveerd als
vereniging en het einde van onze vereniging komt in zicht. Minder leden
betekent minder geld. Daarom zoeken we naar andere geld bronnen. Deze
zijn te vinden in een uitbreiding van onze producten en diensten. Op dit
moment hebben we alleen inkomsten uit het blad. Om sneller in te kunnen
spelen op dingen die er in de wereld gebeuren en die van invloed zijn op onze
producten en diensten is het belangrijk snel te kunnen beslissen. Daarom is
een modernisering van de besluitvorming nodig. De huidige vorm van
Rayonraad etc. vertraagt enorm.
Wat betekent het financieel voor de afdelingen en de vereniging?
De opbrengsten uit producten en diensten dekken de kosten 'Zoetermeer'. In
het plan wordt geschreven over een 'bottom up' afdracht model. Dit is gedaan
om duidelijkheid te geven over de geldstromen. Tot nu toe is er de afdracht
aan de afdelingen nadat alle kosten zijn afgetrokken. Maar eigenlijk betalen de
afdelingen voor de kosten die Zoetermeer heeft en houden zij een x bedrag
over. In de toekomstige situatie dekken de opbrengsten uit producten en
diensten de kosten voor Zoetermeer en houden de afdelingen meer over van
het geld dat de leden betalen voor lidmaatschap.
Het geld dat bij de afdelingen op de rekening staat is van de afdelingen
Zoetermeer kan en wil hier niet over beschikken. Het is niet de bedoeling om
rijk te worden in Zoetermeer. Het geld dat verdiend wordt zal worden gebruikt
om kosten te dekken, nieuwe producten en diensten op te bouwen en als er
samenwerkingsverbanden zijn met afdelingen (bv Bloemschikken of de G&B
Nationale Tuinweek) deze ook te laten profiteren van de opbrengsten.

Geen risico's voor de afdelingen
Er zijn bij het exploiteren van producten en diensten geen risico voor de
afdelingen. Dit wordt gedaan uit de landelijke vereniging dat een eigen
rechtspersoon is. Het landelijk bestuur is hier verantwoordelijk.
Waarom wordt de rayonraad opgeheven?
De rayonraad is op dit moment een advies orgaan. We willen een snellere
besluitvorming en zijn daarom op zoek naar een ander model. Je kunt
natuurlijk van de rayonraad een besluit orgaan maken. Dat zou praktisch
gezien kunnen, maar je moet je afvragen of het gremium de juiste is.
In een ledenraad gaat het minder om bestuurlijke zaken, maar meer om
besluiten over bijvoorbeeld commerciële voorstellen. Dat betekent dat we op
zoek zijn naar mensen met een ander profiel. Wel uit de vereniging natuurlijk,
mensen die door hun werk extra kennis van zaken mee brengen en een heel
realistisch beeld hebben over ontwikkelingen in de wereld van nu. Door
bijvoorbeeld de vergaderingen op andere tijdstippen te plannen (avond) zet je
de deur open naar nieuwe mensen. Dit geldt trouwens ook voor het landelijk
bestuur.
Regio's in plaats van rayons
Veel rayons voelen zich sterk met elkaar verbonden en zouden het jammer
vinden als ze uit elkaar worden gehaald. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
Wanneer je als rayon een prima relatie hebt met de andere afdelingen hou het
dan zo! In het plan wordt veel meer nagedacht over de restrictie van de
rayons. Het Regionaal Kampioenschap Bloemschikken bijvoorbeeld dat nu
alleen per rayon wordt georganiseerd (en ook gefinancierd) kan prima op een
ander manier worden geregeld als je per regio gaat samenwerken. Niks is
verplicht, beperk je niet tot de grenzen van een rayon.
Bij het maken van de plannen voor project 'Groei', heeft de Engelse Royal
Horticultural Society als inspiratie en voorbeeld gediend.
In 2010 heeft de RHS een grote transformatie doorgemaakt. Deze grote
Engelse vereniging is in staat jaarlijks te groeien door onder andere een groot
aanbod van producten en diensten; eigen producten, educatie, studenten
afdeling, grote tuinevenementen bv Chelsea Flower Show.
Later volgt meer nieuws over dit onderwerp.

