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Bromelia Contactgroep (BCG)
Verslag bijeenkomst op 17 Oktoberl 1999
De indeling van de dag is als volgt: - koffie; - vergadering; - lunch pauze; - verloting; - dia en film
voorstelling. Er zijn 33 leden aanwezig. De vergadering begint om ca. 12 uur en er is geen
agenda. Aan de hand van binnengekomen stukken en een rondvraag wordt de vergadering
structuur gegeven.
- Nieuwe leden: Er zijn enige brieven binnengekomen van nieuwe leden. Vier leden, die voor
de eerste keer een bijeenkomst bijwonen, stellen zich voor.
- Reglementen: In verband met het als vereniging
aansluiten bij de ‘Bromeliad Society International’
(BSI), worden reglementen gemaakt. We hebben
COLOFON
enige voorbeelden van de BSI ontvangen en er
wordt gewerkt aan statuten met daarin het strikt
Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging
(wettelijk) noodzakelijke en een zo eenvoudig
Secretariaat p/a. Botanische Tuinen UU
mogelijk huishoudelijk reglement. Het is de bedoeling
Postbus 80162
om dit reglement volgende bijeenkomst af te ronden.
3508 TD Utrecht
De statuten kunnen dan, door het passeren van een
Internet: http://botu07.bio.uu.nl/bcg/
notariële acte en inschrijving bij de kamer van
E-mail: e.j.gouda@bio.uu.nl
koophandel, worden bekrachtigd.
- De heer Albert Ebbing wil voor de BCG zaden
opkweken om hiermee het assortiment uit te breiden.
Het gaat dan vooral om de makkelijk kiemende soorten, zoals Aechmea, Pitcairnia etc. Zaden
graag naar zijn adres sturen. Er staat een leuk stukje over zijn kas in het net verschenen
nummer van “onder het Palmblad”. Vraag en aanbod database wordt door Hugo Claessen
opgezet, hij heeft al één lijst ontvangen.
- Het werk aan de Bromelia CD-rom is opgestart. Naast plaatjes moet deze CD een bron van
informatie zijn, met o.a. informatie over de verspreiding, verzorging en habitat (per soort). Leo
Dijkgraaf wil m.b.t. plaatjes en literatuurlijst een bijdrage leveren. Ook Peter Bak zegt zijn
medewerking toe en wil waar nodig ook gericht opnamen maken. Leo Wijfels heeft laten weten
dat hij na zal gaan of we dia’s van de wijlen heer Cornelissen kunnen gebruiken.
- Planten aanbod: enige leden hebben weer jonge plantjes aangeboden aan de BCG en tegen
een kleine sponsering van de kas konden deze worden meegenomen. Peter Bak doneerde
aan de vereniging enige dozen vol met planten, zoals dat in het verleden vaker het geval was.
Daar meerdere mensen gespitst waren op dezelfde planten, hebben we besloten de planten
te verloten. Dit leverde een welkome bijdrage aan de kas op, zodat we nu voldoende financiële
middelen hebben om de officiële vereniging op te richten.
- Verkoop: vorige bijeenkomst waren er duidelijk teveel aanbieders. Dat is voor de leden
natuurlijk geen probleem, maar daar er deze bijeenkomst helemaal geen verkoop was is
mogelijk enige regulatie nodig. We zullen daar bij de volgende uitnodiging rekening mee
houden.
Opmerkingen: Komende vergadering moet eerder beginnen (11.30 u) en strakker zijn gepland
(duur 1 uur). Bij het maken van dit verslag, merk ik toch dat het handig zou zijn om een aparte
woordvoerder (voorzitter) en notulist (secretaris) te hebben.
De lezing van Hugo Claessen over zijn reis naar Belize, Guatemala en Honduras was zeer de
moeite waard. Hugo weet met zijn humor de zaal gemakkelijk aan het lachen te maken. Ook de
twee daarna getoonde filmpjes over Bromelia biotopen in Bolivia en Argentinië waren het bekijken
meer dan waard, we hebben een impressie gekregen waar en onder welke omstandigheden
Bromelia’s groeien.
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Volgende bijeenkomst zondag 16 april 2000
Het is de bedoeling dat dit een wat praktisch ingestelde dag gaat worden, wat betreft het
middagprogramma. Het thema is ‘het hoe en wat met Bromeliaceeën in een paludarium’ met
presentaties van Ton Witberg, Hans
Willemse, Hans v.d. Hoeven en mogelijk
anderen. We zullen kennis maken met het
maken van epifyten-takken van kunststof,
die nooit meer vergaan. Ook andere leden
worden uitgenodigd zo mogelijk een
bijdrage aan de ideeën te leveren, al of niet
met voorbeelden/materialen, foto’s en/of
dia’s (bv. montage, inrichting van kas,
verzorging etc.).
Verkoop
Plantenverkopers (van Bromiaceeën)
worden van harte uitgenodigd weer met
planten te komen, wel even van tevoren
melden aan Eric (na 18.00 u 030-2883688),
i.v.m. eventueel teveel aan aanbieders (zie
verslag vorige vergadering).

Guzmania sanguinea (foto Leo Dijkgraaf)

Agenda (let op we gaan ons aan de tijd
proberen te houden)
- 10:00 uur ontvangst in de Serre van de Botanische Tuinen Utrecht (achteringang aan
Harvardlaan 10), gezelligheid, koffie en plantenverkoop
- 11:00 uur vergadering
- verwelkomen nieuwe leden
- bespreken van de reglementen (meegezonden) en besluitvorming m.b.t. de
oprichting van een officiële vereniging
- verkiezing van het bestuur voor de vereniging in oprichting (kandidaten graag
z.s.m. aanmelden)
- aansluiting bij de BSI eind juni tijdens de WBC2000 in Californië
- mogelijke regulatie plantverkoop / hoe dit te realiseren
- BCG projecten: vorderingen
- rondvraag
- 12:30 uur lunch (broodjes, thee en koffie zijn aanwezig) en plantverloting
- 13:30 uur middagprogramma met demo’s, dia’s, foto’s etc. (zie hierboven)
- 15:00 uur afsluiting
Internet
Voor een regelmatig contact met andere leden hebben we op het internet een discussiegroep, dus
als u toegang heeft tot dit medium en nog geen email van deze discussielijst ontvang, stuur dan
even een e-mail berichtje naar Bromelia-L@nic.surfnet.nl. Alhier kunt u vragen stellen aan de
BCG-leden die ‘online’ zijn, zoals over ’vraag en aanbod’, verzorging, benaming etc. Ook staan
de nieuwsbrieven (in kleur), voor zover elektronisch beschikbaar op onze site, zie adres in de
Colofon.
Reserveer vast in je agenda: najaarsbijeenkomst op 15 oktober 2000

Bijlage: concept reglementen van de vereniging in oprichting, sorry voor de kleine lettertjes.

