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Bromelia Contactgroep (BCG)
1 - Vaste bijeenkomsten
Zoals afgesproken hebben we twee vaste bijeenkomsten per jaar, maar daar tussendoor kunnen
natuurlijk bezoekjes worden afgelegd aan liefhebbers, Botanische Tuinen en bedrijven. Hiervoor
kunnen we op de bijeenkomsten voorstellen doen en afspraken maken. In de nieuwsbrief van mei
bent u reeds uitgenodigd voor de komende bijeenkomst op zondag 15 oktober.
Verder kunt u de data van de bijeenkomsten van volgend jaar al even in uw agenda vast leggen.
Deze worden gehouden op zondag 15 april en 21 oktober 2001.
Helaas staat de datum van de NOV-dag verkeerd
vermeld in de vorige nieuwsbrief. Dit is nl. a.s. zaterdag
7 oktober. We zullen ons daar in ieder geval promoten.
2 - Toon de planten waar u trots op bent!
We willen op komende bijeenkomst graag de planten
bespreken die u meeneemt om aan de andere leden te
tonen. Het is de bedoeling dat we behalve de planten
tonen, ook wat vertellen over herkomst, verzorging, etc.
Hierbij zijn we natuurlijk weer helemaal afhankelijk van
uw inzet! Laat het dus niet teveel van anderen afhangen.
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3 - Goedkeuring van de (wijzigingen in de) reglementen.
De reglementen zijn opnieuw opgesteld door Hermans & Schuttevaer, notarissen te Utrecht.
Als de notaris zijn werk goed heeft gedaan, dan is er in de reglementen inhoudelijk niets
veranderd. Echter de indeling is volledig aangepast aan hun standaard document (dit om kosten
te besparen).
Het bestuur meende er goed aan te doen, deze toch door de ledenvergadering (komende
bijeenkomst) goed te laten keuren.
Hierna willen we de notaris machtigen, de akte van statutenwijziging te verlijden en in te schrijven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) en Fabrieken. Dit kan dan allemaal
snel gebeuren en zal de vereniging ca. Fl. 1000,- gaan kosten.
4 - Inkomsten van de vereniging
We hebben op het ogenblik zo'n 75 geregistreerde leden, waarvan 40 betalende (1999/2000).
Hiervan heeft meer dan de helft, voor dit jaar (2000), de fl. 5,- contributie nog niet betaald.
Kort na het inschrijven bij de KvK, zal er een girorekening worden geopend, waarop contributie ook
kan worden overgemaakt. Voorlopig gaan we nog geen leden van de lijst schrappen, die nog
helemaal niet hebben betaald, echter we zullen hen later per brief vragen of er nog interesse in
het lidmaatschap is.
Verder zijn de inkomsten op de bijeenkomsten uit verloting van planten en verkoop van
koffie/broodjes een substantiële bijdrage aan de verenigingskas. Om wat extra inkomsten te
genereren voor de hoge uitgaven die voor de deur staan, hebben we kwekerij Corn. Bak (uit
hoofde van Peter Bak) weer bereidt gevonden aparte en bijzondere planten mee te nemen voor
de verloting. Ook andere leden hebben aangegeven overcomplete planten mee te nemen. We
zullen dit keer (hopelijk) wat minder planten verloten (dit i.v.m. de tijd), maar verzoeken u extra
loten te kopen t.b.v. bovengenoemde.
5 - Aansluiting Bromeliad Society International.
Tijdens de viering van het 50 jarig bestaan van “The Bromeliad Society International (BSI)” op het
World Bromeliad Congres 2000 in San Francisco, zijn 3 nieuwe verenigingen aangesloten als z.g.
“affiliate” bij de BSI, waaronder onze vereniging. De andere verenigingen zijn die van Japan
(vertegenwoordigd door Hiroyuki, de auteur van het Tillandsia Handboek) en een Australische.
Hiervan zal verslag worden gedaan op de bijeenkomst.
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6 - Regulatie planten verkoop
Voor komende bijeenkomst hebben we nog geen verkoper van planten kunnen vinden, maar dat
hoop ik dit weekeinde nog te regelen. Verkopers kunnen mij (Eric) natuurlijk ook even bellen: 030 2883688
7 - Het nieuwe (Japanse) Tillandsia Handboek
Een aantal leden hebben op het Tillandsia Handboek ingetekend en zij zijn natuurlijk verzekerd
van een exemplaar. Verder zijn er een aantal extra exemplaren beschikbaar, die alleen op
komende bijeenkomst ook tegen kostprijs (fl. 65,- en echter 1 per persoon) betrokken kunnen
worden. Reserveren is natuurlijk ook nog mogelijk.
8 - "Bromeliaceeën, aanpassingen aan epifytische en epilithische leefwijze"
Het boekje met bovengenoemde titel is in beperkte oplage gedrukt en zal op komende bijeenkomst
voor fl. 10,- te koop zijn. Het boekje bespreekt in 45 pagina's de kenmerken die je aan planten kunt
zien. Deze kenmerken hebben betrekking op hun groeiplaats, waaruit je veel kunt afleiden m.b.t.
de verzorging.
5 kleurenfoto's sieren de omslag en het binnenwerk is met 20 lijntekeningen en 8 zwart/wit-foto's
geïllustreerd. Het boekje is een co-productie van de Botanische Tuinen Utrecht en de BCG, dus
een must voor de leden!
Wilt u het boekje per post ontvangen, dan kan dat ook. Maak dan fl. 12,50 over op girorekening
3773235, t.n.v E.J.Gouda te Utrecht, onder vermelding van "Bromelia boekje" + eigen naam en
adres (indien niet automatisch vermeld op bijschrijving). Het is ook verkrijgbaar in het winkeltje van
de Botanische Tuinen Utrecht, bij de entre en binnenkort mogelijk ook bij enige kwekers/verkopers
(wederverkopers informeer S.V.P.).
9 - Agenda (bijeenkomst 15 oktober a.s.)
- 10:00 uur ontvangst in de Serre van de Botanische Tuinen Utrecht (achteringang aan
Harvardlaan 10), gezelligheid, koffie en plantenverkoop
- 11:00 uur ledenvergadering
- verwelkomen nieuwe leden
- goedkeuring van de reglementen (bijgesloten en zie punt 3)
- verslag aansluiting bij de BSI (affiliation) en WBC2000 (punt 5)
- verslag Bromelia presentatie op de Orchideeendag (punt 1)
- presentatie BCG met Pasen 2001 in de Hortus Botanicus in Leiden
- rondvraag
- 12:00 uur plantbespreking van door de
leden meegenomen planten
(punt 2)
- 12:30 uur lunch (broodjes, thee en koffie
zijn aanwezig) en plantverloting
(punt 4)
- 13:30 uur middagprogramma met lezing
verzorgd door Eric Gouda over
Aechmea op eilandbergen
(Inselbergs) in Frans Guiana
- 15:00 uur afsluiting

Aechmea nudilarioides
10 - Het tijdschrift "onder het Palmblad"
Van enige leden hebben we leuke reacties
gehad op "onder het Palmblad" en zelfs toezeggingen op artikeltjes. Het zou aardig zijn om in ieder
nummer een artikeltje over Bromeliaceeën of een verzameling te hebben van BCG leden. De
vereniging heeft een gratis lidmaatschap aangeboden gekregen en de nummers zullen op de
bijeenkomsten ter inzage aanwezig zijn.

