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Bromelia Contactgroep (BCG)
 - Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging -

1 - Vaste bijeenkomsten

Dit jaar zullen de vaste bijeenkomsten worden gehouden op zondag 15 april en 21 oktober 2001
in de Botanische Tuinen UU. Voor ideeën voor de invulling van deze dagen en eventuele bijdrage
daaraan, s.v.p. contact opnemen met het bestuur. 

Op vrijdag 2, 3, en 4 maart zal de BCG zich weer
presenteren tijdens het Orchideeënweekend in de
Botanische Tuinen UU. Hier komen veel
plantenliefhebbers en het kan dus bijdragen aan de
bekendheid van onze vereniging.

2 - Ontwikkelingen betreffende de vereniging

Inmiddels is de vereniging bij de kamer van koophandel
ingeschreven en is het een en ander officieel
bekrachtigd. Ook is er voor de vereniging een
girorekening geopend en heeft de vereniging een eigen domeinnaam op het internet, zie colofon.

3 - Verslag bijeenkomst van de BCG op 15 oktober 2000

De indeling van de dag was als volgt: Ontvangst, koffie en planten verkoop/ruil, ledenvergadering,
plantbespreking, lunch en planten verloting, lezing en diapresentatie door Eric Gouda.. 
De vergadering begint om 11 uur. De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de
vergadering rechtsgeldig is bijeengeroepen en aanwezig zijn 29 leden van de in totaal 39 leden
van de vereniging, zodat de vergadering rechtsgeldig besluiten kan nemen.

- Nieuwe leden: 

Vijf nieuwe leden waren aanwezig; Jan van Es, Nico Stolp, Joop Witkamp, Pattrick Temmink en
de laatste is helaas niet opgetekend. Zij stellen zich voor en worden hartelijk verwelkomd.

- Goedkeuring van de reglementen en inschrijving bij de KvK:

De statuten van de vereniging waren door de notaris qua indeling gewijzigd (gestandaardiseerd),
waardoor de notariskosten beperkt konden blijven. Deze statuten waren meegezonden met BCG
nieuwsbrief 14.
De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot wijziging en vastlegging van de statuten van de
vereniging, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp, opgesteld door
Hermans & Schuttevaer, notarissen te Utrecht. Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen.
Vervolgens stelt de voorzitter aan de orde het voorstel ieder van de medewerkers van voornoemd
notariskantoor aan te wijzen al datgene te doen wat nodig is om de akte van statutenwijziging te
verlijden en in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
alles met de macht van substitutie. Dit voorstel wordt eveneens met algemene stemmen
aangenomen.

- Aansluiting Bromeliad Society International (BSI affiliation):

Eric lichtte in het kort toe dat de BCG als aangesloten (affiliated) vereniging formeel verbonden
is met het Internationale Bromelia Genootschap (BSI). Dit gebeurde tijdens de BSI wereld
conferentie die in juni 2000 gehouden werd in San Francisco. De BCG is hiermee ook lid
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geworden van de BSI en zal het “Journal of the BSI” (zes keer per jaar) ontvangen. 

- Verslag van de BCG presentatie op de N.O.V. dagen

Hans Willems, Gerard Heusden en Tom Witberg deden verslag van de BCG presentatie op de
Nederlandse Orchideeën Verenigings dag die Zaterdag 7 Oktober gehouden was. Er bleek
redelijk wat belangstelling te zijn voor onze vereniging en heeft enkele nieuwe leden opgeleverd.
Hans, Gerard en Tom hadden een epifieten boom gemaakt volgens de methode die zij tijdens de
vorige bijeenkomst hebben gedemonstreerd. De boom heeft, buiten wat bezoek aan
afvalcontainers, 6 uur arbeid en een krat bier, niets gekost. De boom was opgemaakt met planten
geleverd door de firma Bak. Het resultaat was ook te zien tijdens deze vergadering en was zeer
indrukwekkend. Hans, Gerard en Tom alsmede (Peter) Bak worden hartelijk bedankt voor hun
inzet en enthousiasme.

- Inkomsten van de vereniging:

Van de leden had nog slechts een klein deel hun contributie voor het jaar 2000 betaald. Besloten
werd om een presentie lijst te circuleren om een inzicht te krijgen wie van de leden deel nemen
aan de bijeenkomsten. Aanwezigen kunnen op deze lijst tevens controleren of ze al contributie
hebben betaald. De leden die niet op deze en niet op de volgende bijeenkomst aanwezig zijn
zullen aangeschreven worden en gevraagd worden of zij nog lid willen blijven.

Peter Bak & Niek Steur alsmede enkele andere leden hadden planten meegenomen voor de
verloting, hetgeen een aardige bijdrage aan de kas opleverde. Ook de heer Ebbink heeft zelf-
gekweekte planten verkocht en dit leverde fl. 114,00 voor de BCG kas op, waarvoor onze dank.

- Nieuwe boeken:

Eric had enkele nieuwe boeken meegenomen die hij aangeschaft had op de BSI conferentie in
San Francisco. 
Van het nieuwe “Tillandsia Handboek” waren de bestelde exemplaren beschikbaar. Eric had
enkele extra exemplaren meegenomen, echter de vraag was groter dan het aanbod.
“Nidularium - Bromeliads of the Atlantic Forest” deel 3 (laatste deel) van Leme’s serie over het
Nidularioid complex, een boek met vele prachtige kleuren foto’s in de natuur genomen.
Een CD-rom over de Bromelia’s van Bolivia, door Pierre Ibisch. 
Het boekje “Bromeliaceeen, aanpassingen aan epifytische en epilitische leefwijze”, geschreven
door Eric Gouda is nu beschikbaar en werd verkocht voor 10 gulden. Het boekje bespreekt in 45
bladzijden de kenmerken van Bromeliaceae die je zelf aan planten kunt zien. Deze kenmerken
hebben betrekking op hun groeiplaats, waaruit je veel kunt afleiden m.b.t. de verzorging. Het
boekje is ook per post te ontvangen. Maak fl. 12,50 over op girorekening van de vereniging, onder
vermelding van “Bromelia boekje” + eigen naam en adres.
Een 4-pagina Teeltinstructie voor de Bromeliaceae van de firma Bak. Deze konden gratis worden
meegenomen.

- Rondvraag:

Voorgesteld werd om een activiteiten-commissies in het leven te roepen, die zorg dragen voor
een deel van de activiteiten van de vereniging. Dit werd als een goed idee bevonden en de eerste
commissie is gelijk gevormd, namelijk de promotie-commissie, bestaande uit eerder genoemden
Hans, Gerard en Tom. Zij zullen zorgdragen voor het presenteren van de BCG op allerlei
evenementen door middel van voordrachten, demonstraties, epifietenboom en planten
presentaties en dergelijke met als doel de interesse in Bromeliaceae en de BCG op te wekken.
Zij zullen ook zorgen voor een BCG flyer die uitgedeeld kan worden tijdens de evenementen waar
ze (of anderen van ons) aanwezig zijn.
Hun volgende promotie activiteit zal plaats vinden op de Hortus Botanicus van Leiden tijdens de
Orchideeën tentoonstelling rond Pasen 2001. Deze tentoonstelling duurt enige dagen waarvoor
BCG leden gezocht worden die onze stand willen bemannen voor een of meerdere dag(delen).
Gaarne aanmelden by Hans, Gerard of Tom.
Voor andere commisies worden vrijwilligers verzocht zich aan te melden bij het bestuur.
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Tillandsia dyeriana

Te denken valt aan een Bibliotheek-commissie die het boeken bestand van de vereniging gaan
opzetten en beheren, en de Bezoeken-commissie die bezoeken aan kwekers, Botanische tuinen
en privé-collecties gaan organiseren. Ideeën voor andere commissies zijn uiteraard ook welkom.

Voorgesteld werd om Bert van Zuilen te benaderen voor het bestellen van Bromeliaceae boeken.
Bert van Zuilen schijnt dit voor de Orchideeënvereniging te doen en besteld dan in bulk uit de
Verenigde Staten. Wellicht kan dit verder uitgewerkt worden door de bibliotheek commissie.
(Leden voor deze commissie graag aanmelden bij Eric)

Voorgesteld werd ook om een lijst van interesses per lid aan te leggen zodat leden met gelijke
interesses elkaar wat gemakkelijker kunnen vinden. Cees Fransen heeft zich aangemeld om deze
lijst op te stellen. Hij heeft daar echter wel jullie gegevens voor nodig. het is voorzien de volgende
gegevens op te slaan en beschikbaar te stellen:

1) Voorkeur voor bepaalde families (Bromelioideae, Pitcarnioideae, Tillandsioideae)
2) Voorkeur voor bepaalde geslachten binnen deze families (b.v. Vriesea, Aechmea,

Tillandsia….)
3) Voorkeur voor hybriden, species of beide
4) Voorkeur voor epifieten (boom-groeiers), epilithen (rots-groeiers) of terrestische soorten

(bodem-groeiers)
5) Voorkeur voor Xeromorfen (groeien in droge gebieden) of Mesomorfen (groeien in vochtige

gebieden)
6) Voorkeur voor kleine planten ( hoogte tot 20cm, volwassen zonder bloeiwijze), middelgrote

planten (tot 40 cm) of grote planten (groter dan 40 cm) 
7) Interesse in het zaaien van Bromeliaceae
8) Andere interesses/voorkeuren.

Stuur jouw interesses / voorkeuren per e-mail naar:
cfransen@esa.int of per post of geef je lijstje af op de volgende
bijeenkomst aan:

Cees Fransen
Duinwetering 24
2203HL Noordwijk

Voorgesteld werd om de ledenlijst te verwijderen van de nieuwsbrief
14 op het internet. Dit zal zo spoedig mogelijk gedaan worden.

Verder werd ingegaan op de wens van vele leden om, buiten de
bijeenkomsten, bezoeken te organiseren naar kwekerijen,
botanische tuinen en privé collecties van leden. Hugo Claessen had
bij de vorige bijeenkomst al aangegeven dat er bezoeken
georganiseerd konden worden naar Belgische kwekers en/of
botanische tuinen. Daar dit soort bezoeken een goede organisatie
vereisen, moet er een ‘bezoeken-commissie’ opgezet worden die dit
gaat organiseren. Graag aanmelden bij Eric.

- Planten bespreking

Diverse leden hadden planten meegenomen die zij voor de groep bespraken. Het enthousiasme
van de sprekers werd zeer gewaardeerd, alsmede de verhalen en informatie die erbij verteld
werden. Dit onderwerp zal zeker weer op de agenda voor de volgende bijeenkomst gezet worden,
dus als je iets te vertellen hebt, neem dan je plant(en) mee.

Na de lunch, deze keer ook weer prima verzorgd door de Familie Gouda, volgde de
plantenverloting. Dit keer waren er heel veel planten ingebracht door Peter Bak en enkele leden
die opruiming hielden voor de wintermaanden aanbreken.

Als laatste zorgde Eric voor een leuke en leerzame presentatie, ondersteund door dia’s, over de
verspreiding van Aechmea’s op eilandbergen (inselbergs) in Frans Guiana. 


