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De Floristisch Werkgroep Twente (FWT) werd in 1977 opgericht door Marianne Vonk-Kühling en
bestaat dus inmiddels 40 jaar. Na haar verhuizing, al snel na de oprichting, nam ik de organisatie
van haar over. Daarbij werd ik geholpen door Jacques Bielen. Naderhand kwam Otto Zijlstra het
team versterken.
Er is veel gebeurd en er is veel veranderd in die 40 jaar.
Aanvankelijk werden alle waarnemingen op lijsten bewaard en handmatig ingetekend op verspreidingskaartjes voor Twente. Vervolgens nam schoorvoetend de digitalisering een aanvang. Via
eerst Newbrain, daarna MS-DOS en de eerste Windowsversie met o.a. DBase3+ werden de waarnemingen ook op de computer vastgelegd.
In 19881 werd FLORON opgericht. Daar was ik bij betrokken en zo werd ik Districtscoördinator
voor FLORON, district 7 (Twente e.o.) waardoor ons werkgebied, dat aanvankelijk alleen Twente
besloeg, werd uitgebreid in noordelijk richting tot aan de grens met Drenthe. Later werden de taken gesplitst: Otto Zijlstra werd districtscoördinator; ik deed de organisatie van de Werkgroep.
Langzamerhand kwam internet op en daarbij de mogelijkheid van een eigen website van de FWT.
Uiteindelijk heeft de ontwikkeling van internet ertoe geleid dat er twee portalen ontstonden waar
waarnemingen naar toe gestuurd konden worden: eerst Waarneming.nl; daarna Verspreidingsatlas. Door deze sites viel uiteindelijk de noodzaak weg om zelf alle lijsten met waarnemingen in te
voeren. Vele waarnemers voeren nu hun gegevens rechtstreeks via die sites in.
Deze, overigens verheugende, ontwikkeling maakt dat de database van de FWT niet meer geactualiseerd wordt. Bovendien is het software-systeem sterk verouderd: MS-DOS en DBase3+ onder
Windows-XP.
Tijd dus voor mij om hieruit consequenties te trekken.
Ik stop in de loop van dit jaar met het verwerken van gegevens en ik zal op korte termijn mijn organisatorische bemoeienissen met de Werkgroep staken. Deze beslissing is mede tot stand gekomen omdat ik steeds meer hinder ondervind van een haperend geheugen. De website zal ik zeker
nog een tijd bijhouden.
En ik hoop velen op onze excursies te ontmoeten.
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1989 was het eerste veldseizoen van FLORON.
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