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Jaarverslag 2014 van de vereniging Groei&Bloei afdeling Epe-Heerde.  
 
1. BESTUUR 
• Leen Stephan  Voorzitter  (gekozen in februari 2013: aftredend in februari 2018)  
• Margot Coumans  Secretaris  (gekozen in 2007; secretaris sinds 2012,  

 aftredend in februari 2015) 
• Joop Tigchelaar   Penningmeester   (gekozen in 2007; aftredend in februari 2015) 
• Eugenie Hennes  PR, website,  

Open Tuinen 
Ledenadministratie (gekozen in 2009; aftredend in februari 2017) 

• Ireen  Bunnik  Reizen en lezingen (gekozen in 2011; aftredend in februari 2016) 
• Riekie Bijsterbosch  Bestuurslid  (gekozen februari 2013: aftredend in februari 2018) 
 
2. LEDEN  
De afdeling Epe-Heerde had op 1 januari 2014 259 leden en op 31 december 2014 234 leden, in de loop van het jaar  
zijn er 21 leden bijgekomen er waren er 47 opzeggingen. 
 
3. VERGADERINGEN. 
In 2014 zijn er 7 bestuursvergaderingen gehouden. Data 22/1, 26/2, 29/04, 03/06, 14/08, 15/10 en 18/11.  
Alle Rayon vergaderingen en de Algemene Ledenvergadering van 08-11-2014 zijn door het bestuur bijgewoond. 
Aan de brainstormavond van “Gemaakt in Gelderland” op 4 november hebben 2 bestuursleden deel genomen.  
 
4. PR: DE GELDERSCHE TUIN, NIEUWSKAART EN NIEUWSBRIEF. 
De Geldersche Tuin verscheen in 2014  eenmaal, in januari. De Nieuwskaart verscheen in maart/april, mei/juni en 
november/december. In mei is er een 2- slag folder verspreid t.b.v. het Open Tuinen weekend. In juni een flyer, 
tevens inschrijfformulier: Bloemschikcursussen. 
Redactie: Eugenie Hennes 
PR en Lay-out: Eugenie Hennes . 
 
5. LEZINGAVONDEN. 
In 2014 werden er 8 lezingbijeenkomsten georganiseerd. Locatie De Spikke te Heerde. 
Overzicht van de lezingen: 
8 januari: 
Lezing De vierjaargetijden in kasteel tuin Sypesteyn . 
Leuke lezing die met veel humor gegeven werd. 
Aantal bezoekers 60 waarvan 3 niet leden. Er is 1 nieuw lid ingeschreven. 



5 februari. 
Jaarvergadering. Er zijn 40 leden aanwezig. 
Lezing: Groen Doen door Reinier v.d. Berg. 
Was een interessante lezing, Reinier is een bevlogen spreker, hij arriveerde wel te laat. 
Aantal bezoekers 60 waarvan 15 niet leden. Valentijn presentje: Lentebolletjes 
5 maart. 
Lezing: De tuinen van Mien Ruys door Ria Brandwagt.  
Goede lezing, enthousiaste spreker. 
Aantal bezoekers 60 waarvan 14 niet leden. 
2 april. 
Lezing: Duurzaam tuinieren door Lambert Sijens.  
Goede lezing maar voor veel leden weinig nieuwe informatie. 
Stekjesmarkt: het aanbod van stekjes was matig, waarschijnlijk vanwege de komende PPF stekjesmarkt. 
Aantal bezoekers 45. 
7 mei. 
Lezing: Oxalis, Tuinieren voor mensen met weinig tijd door Jeanne van Rijs. 
Goede interessante lezing, wel een beetje ‘schooljufachtig’, er werd vaak geadviseerd een deskundige in de arm te 
nemen. Veel bezoekers kwamen echt voor Oxalis. 
Aantal bezoekers: 84 waarvan 21 niet leden. 
1 oktober. 
Lezing: Goed gereedschap en wat je ermee doet door de Tuinheeren.  
Hele informatieve en geweldige lezing. Tevens workshop. 
Aantal bezoekers: 30. 1 Nieuw lid ingeschreven. 
Stekjesmarkt, er werden veel stekken ingebracht. 
5 november. 
Lezing: Een verkenningstocht langs Italiaanse Tuinen door Elly en Theo van Liempt.  
Kwaliteit van de foto’s liet te wensen over, verder was er weinig dynamiek en beleving in de lezing 
Aantal bezoekers: 60. 1 Nieuw lid ingeschreven. 
10 december. 
Lezing: Bijzondere en nieuwe vaste planten door Hans Kramer. 
Een goede lezing die zeer geïnteresseerde bezoekers trok. 
Aantal bezoekers 59 waarvan 6 niet leden. 1 Nieuw lid ingeschreven. 
PR Lezingen: d.m.v. De Geldersche Tuin, verspreiding nieuwskaarten, persbericht en website. 
 
6. MEDEWERKING AAN MARKTEN EN OPEN-DAGEN  
Doel van de aanwezigheid op deze markten is het werven van nieuwe leden. Dit kan o.a. bereikt worden door het 
aanprijzen van het tijdschrift Groei&Bloei, maar ook door het attenderen van geïnteresseerden op de (financiële) 
voordelen die het lidmaatschap met zich mee brengt, zowel op landelijk als op lokaal gebied. 
In 2014 heeft de afdeling deelgenomen aan markten etc. georganiseerd door derden t.w.: 
Culturele Markt 6 sept. te Epe: een geslaagde dag, er is 1 nieuw lid ingeschreven. 
Groen Doedag 4 okt. te Hattem: Een hele drukke dag, de kinderworkshop was een succes. Geen nieuwe leden 
ingeschreven. 



 

7. REIZEN en EXCURSIES 
9 april: 
Dagreis naar kasteel Sypesteyn.  
Bijzonder geslaagde reis met interessante rondleiding. Reis was volgeboekt. 
Avondexcursie 15 mei: 
Er werden 2 verschillende tuinen bezocht, erg geslaagd. Het vervoer werd met eigen auto’s geregeld. De 13 
deelnemersgaven aan dit beslist vaker te willen doen. 
27 en 28 juni Zeelandreis: 
Een gezellige en drukke reis, jammer genoeg te weinig deelnemers ( 20), de afdeling heeft hier financieel op 
toegelegd. 
PR  d.m.v. De Geldersche Tuin, nieuwskaarten, website en persbericht. 
PR: na de reis: een bericht op de website met foto’s.  
 
 8. WORKSHOPS EN CURSUSSEN 
Zie punt 9 
 
9. BLOEMSCHIKKEN  
Bloemschik commissie 
De bloemschikcommissie bestond in 2014 uit:  
Anneke ter Mors, coördinator 
Hanneke Ravenek - Lubbering, administratie 
Vanuit het bestuur: contactpersoon Riekie Bijsterbosch i.s.m. met Eugenie Hennes. 
Tijdens de lezingen van januari, maart, mei, november en december werd door de bloemschik commissie voor de  
te verloten presentjes gezorgd en tijdens de lezing van februari voor een Valentijn verrassing.  
Bloemschik cursussen  2014-2015 
Er werden 2 bloemschikcursussen georganiseerd met ieder 15 deelnemers. Met als docenten: Miranda Nijveld en 
Ilse Kerkmeijer. 
 
Andere activiteiten die door de bloemschik commissie zijn georganiseerd, waren: 
21 mei: 
Workshop Tuinfeest. 
Groot succes, 21 deelnemers waarvan 2 niet leden. 
8 en 9 juni Pure Pinksterfair: 
Voor de fair zijn door de bloemschiksters prachtige creaties gemaakt ter opluistering van het terrein en de tenten.  
Op beide dagen zijn er bloemschikdemonstraties gegeven.  
Kerstworkshop 17 november door Frits Hoogers. 
Was zeer geslaagd, 49 deelnemers. 
Bloemelicious 26 november: 
De leden kregen de gelegenheid met reductie kaarten te kopen voor deze avond. 20 Leden maakten hier gebruik 
van. 
PR: d.m.v. De Geldersche Tuin, website en persbericht. 
PR  tijdens het bloemschik seizoen: foto’s op de website  



 

10. OPEN TUINEN Weekend 21 en 22 juni. 
Tijdens het landelijke Open Tuinenweekend stelden 11 tuinbezitters van de afdeling en het bijzondere bedrijf 
PlantCreatief hun tuin open voor publiek. 
Een heel goed verlopen weekend, er was veel animo om de tuinen te bezoeken. Er waren ongeveer 100 bezoekers 
per tuin. 
PR: d.m.v. Geldersche tuin, website, folder, persbericht en poster. 
PR: na de Open Tuinen, verslag en foto’s op de website. 
 
11. PURE PINKSTERFAIR. 
In 2014 is er weer een Pure Pinksterfair georganiseerd in het park van de Cannenburch in Vaassen.  
Het comité bestond uit: Doret Tigchelaar, Ireen Bunnik, Margot Coumans en Riekie Bijsterbosch. 
De fair werd gehouden op 2 en 3 juni, het bezoekers aantal was minder dan vorig jaar mede doordat de fair 
2e Pinksterdag om 14.30 uur afgelast moest worden vanwege het slechte weer. 
PR: d.m.v.: website G&B en www.depurepinksterfair.nl, flyers en posters, persberichten, vermeldingen via speciale 
websites, Geldersche Tuin, Twitter en  Facebook. 
PR: na de Fair: foto’s en verslag op beide websites en persbericht. 
 
12. BEDANKOCHTEND VRIJWILLIGERS. 
Op18 oktober heeft het bestuur haar vrijwilligers bedankt voor hun inzet d.m.v. een rondleiding bij Radio Kootwijk.  
De rondleidingen waren bijzonder interessant en werden in een geanimeerde sfeer gegeven. 
Er waren 36 van de 74 vrijwilligers aanwezig. Niet aanwezige vrijwilligers kregen later een kleine attentie 
thuisbezorgd. 
PR: na de bedankochtend: verslag en foto’s op website. 
 
13. ONZE WEBSITE http://epe-heerde.groei.nl in 2014 
Het aantal bezoekers van onze website in 2014 was iets meer dan in 2013. We haalden dit jaar 31.788 bezoekers 
tegen 31.767 in 2013. Het aantal bezochte pagina’s daarentegen steeg spectaculair met ruim 25 %: van 142.713 
naar 179.269 !! Gemiddeld werden per bezoek 5 á 6 pagina’s bezocht. 
De drukste maand was dit jaar juni met 3252 bezoekers. De minst drukke maand was juli met 2211 bezoekers. Er 
was dus sprake van een redelijk gelijkmatige verdeling over de maanden zonder al te grote uitschieters. 
De pagina’s met de fotoalbums, zowel recente als van oudere datum, werden na de homepage het meest bezocht. 
Ook de pagina’s met de Nieuwsbrieven, de Agenda en de Activiteiten scoorden goed. Ook de pagina’s over 
Bloemschikken trokken veel bezoekers. 
De opleving van het aantal bezoekers, dat binnenkwam via www.geo.nl zette zich door. Na de 12 van 2013 waren  
dit er in 2014 plotseling 27. En wel gespreid over 11 maanden. 
We kunnen stellen, dat de website in de afgelopen 14 jaar een belangrijk communicatiemiddel met onze leden en 
aspirant-leden is geworden. Zo neemt ook het gebruik van formulieren op de site bijvoorbeeld steeds verder toe. 
 
Tot ziens op de site ! 
Uw webmasters Johan van de Plasse en Eugenie Hennes. 

http://epe-heerde.groei.nl/
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