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Nieuws van uw bestuur

www.facebook.com/BloemenverenigingFlora

Het is nu écht herfst en bijna staat koning winter
al weer voor de deur. Na een prachtige na- zomerperiode en de Flora en visserijdagen met een
weertje dat we eigenlijk ieder jaar wel willen hebben is 2013 langzaam in een periode beland van
warme sokken en dikke truien.

Ja u hebt het al in de gaten, dan bestaat de Bloemenvereniging Flora 110 jaar. Dat is toch geweldig, wij als bestuur van onze vereniging zijn daar
heel trots op en willen dat ook graag laten weten
in het jaar 2016, reken maar dat het iets geweldigs wordt.

Maar toch willen we nog even terug kijken op een
fantastisch geslaagd evenement van 24 tot en
met 27 augustus. Inmiddels heeft uw bestuur de
Flora en visserijdagen goed geëvalueerd. Minpuntjes die wij zelf al hadden geconstateerd hebben
we besproken en gaan daar volgend jaar aan werken zodat deze beter kunnen. Maar ook puntjes
van kritiek die de bezoekers van het evenement
hebben aangedragen nemen wij mee in de organisatie voor 2014. En daar zijn we blij mee. Blij met
de tips en op- of aanmerkingen waar we iets mee
kunnen. Een vereniging met zo veel leden als de
Bloemenvereniging Flora wil graag luisteren naar
haar leden en zorgen dat er een opwaartse lijn
blijft bestaan voor de organisatie van het evenement.

Het is al eerder aangegeven, de Bloemenvereniging Flora wil graag groeien met het aantal leden.
Vooral naar jongeren en jonge gezinnen zijn wij
op zoek. Misschien is het voor u een idee om een
lidmaatschap van de Bloemenvereniging met de
komende feestdagen cadeau te doen aan iemand
in uw omgeving. Voor slechts €8,-- per jaar kunt
u zowel een nieuw lid als onze vereniging gelukkig
maken met een lidmaatschap.

Ook zijn de Flora en visserijdagen doorgeëvalueerd met de buitendijkse organisatie de Vlootschouw. Ook hier zijn weer een aantal punten
voor verbetering naar voren gekomen. Punten
die we gezamenlijk aan gaan pakken om tot
een nog beter feest te komen. Fijn dat twee
organisaties in zo’n positieve en respectvolle
verstandhouding met elkaar kunnen werken.
Inmiddels is de organisatie voor de Flora
en visserijdagen 2014 bij ons alweer in
volle gang. Uiteraard komen we daar
in een volgende nieuwsbrief op terug. 2014 het komende jaar van
29 augustus tot en met 2 september, maar we moeten
ook verder kijken en dat is
twee jaar later, het
jaar 2016.
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Zo vlak voor de feestdagen willen we u allen
fantastische feestdagen en een heel goed 2014
toewensen.
Denkt u ik zou ook wel eens met de floraploeg als
vrijwilligere mee willen werken aan de organisatie
en/of totstandkoming van de Flora en visserijdagen dan bent u uiteraard van harte welkom. Even
een berichtje naar ons secretariaat of een e-mail
naar sectretaris@floraenvisserijdagen.nl en wij
nemen contact met u op.
Maarten Weel, voorzitter

