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JAARVERSLAG 2020, GROEI & BLOEI AFDELING NOORD-VELUWE 
 
 

BESTUUR 
- Henk Beute Voorzitter (gekozen 2020, aftredend 2024)  

- Vacature Secretaris 
- Aly van Dronkelaar Penningmeester (gekozen in 2018; aftredend in februari 2022) 

- Eugenie Hennes PR, website, Open Tuinen, Ledenadministratie (gekozen in 2009; 

aftredend in februari 2021, niet herkiesbaar) 

- Hanneke Ravenek Bloemschikken (gekozen in 2019: aftredend in januari 2023) 

- Christine Steneker Reizen, lezingen (gekozen in 2017, aftredend in februari 2021, 

herkiesbaar in 2021, definitief aftredend in 2022) 

 
 
1. Algemeen 

Door de maatregelen rondom de uitbraak van het Coronavirus is dit ook voor onze 
afdeling een heel bijzonder jaar geworden. Plannen waren er genoeg maar veel 

daarvan konden niet doorgaan. Het wordt dus een eenvoudig Jaarverslag. 
De functie van secretaris is nog vacant maar er is een goed vooruitzicht op invulling 
van deze vacature. Deze functie werd in 2020 overgenomen door de overige 

bestuursleden. 
Er werden ook dit jaar weer vijf Inspiratie-avonden georganiseerd waarvan er maar 

twee zijn doorgegaan. 
Geen van de geplande excursies / reizen kon doorgaan. 
 

Er waren dit jaar drie Open Tuin Dagen gepland, verspreid over het hele seizoen. 
Alleen het Open Tuinen Weekend van 22 augustus kon met 10 tuinen wel doorgaan. 

De tuinen die eerder noodgedwongen dicht waren, deden nu ook mee. Eén kon op 
het laatste moment haar tuinhekje toch niet openen. Het werd dan ook een druk 

bezocht weekend. 
 
De bloemschikcommissie organiseerde acht bloemschiklessen. Daarvan zijn er, met 

de nodige improvisatie, toch nog vier door gegaan. 
In plaats van een Kerstworkshop is er een instructieve video gemaakt waarop onze 

docent een stuk maakte met de benodigde uitleg. Deze is gepubliceerd op YouTube. 
( https://www.youtube.com/watch?v=nt0ALzT-qHw&feature=emb_imp_woyt)  
en op onze website (https://noord-veluwe.groei.nl/activiteiten/cursussen-

workshops/kerstinspiratie-december-2020/). 
 

2. LEDEN: 
De afdeling Noord-Veluwe had op 1 januari 2020 256 leden en op 31 december 
2020 231 leden. Helaas dus een flinke achteruitgang. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nt0ALzT-qHw&feature=emb_imp_woyt
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnoord-veluwe.groei.nl%2Factiviteiten%2Fcursussen-workshops%2Fkerstinspiratie-december-2020%2F&data=04%7C01%7C%7Ccbd1eee12db54288317908d8ab3a8716%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637447615151435019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GH8sgBvpkAMCbj7N5K1MZJW9L4Dmzxix%2BMTlJw5skso%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnoord-veluwe.groei.nl%2Factiviteiten%2Fcursussen-workshops%2Fkerstinspiratie-december-2020%2F&data=04%7C01%7C%7Ccbd1eee12db54288317908d8ab3a8716%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637447615151435019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GH8sgBvpkAMCbj7N5K1MZJW9L4Dmzxix%2BMTlJw5skso%3D&reserved=0
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3. VERGADERINGEN. 
In 2020 zijn er slechts twee van de geplande bestuursvergaderingen fysiek door 

gegaan. Na maart is alles per mail / Whatsapp geregeld.  
 
De jaarvergadering van de vereniging werd op 23 januari gehouden. Ook dit keer 

werd het secretarieel verslag gepresenteerd in de vorm van een PowerPoint met 
veel foto’s van de activiteiten van het afgelopen jaar. Zo kon iedereen nog eens 

nagenieten. 'Deze presentatie is ook gepubliceerd op onze website (https://noord-

veluwe.groei.nl/over-ons/jaarvergadering-2020/) . 

Na afloop van de vergadering was er weer een minimarktje net zoals vorig jaar met 
een presentatie van de geplande activiteiten voor 2020. En er kon door de 

bezoekers een leuk bloemstukje worden gemaakt in een beker of kopje. En 
natuurlijk ontbraken het hapje en het drankje niet.  

 
4. PR: Communicatie met leden en media. 

De Geldersche Tuin 2020 werd uitgebracht als Jaarnummer. Voor de laatste keer. 
Voortaan worden activiteiten aangekondigd via de digitale nieuwsbrief. Er is veel tijd 
gestoken in het achterhalen van alle e-mailadressen en telefoonnummers van leden. 

Op een klein aantal na is dat gelukt.  
Er werd dit jaar nog één nieuwskaart verstuurd, die voor het Open Tuinen Weekend.  

Er zijn 8 digitale nieuwsbrieven verstuurd.  
Daarnaast werd er voor elke Inspiratie-avond een persbericht verstuurd naar 
diverse plaatselijke media en gepost op sociale media.  

5. VERSLAG VAN DE COMMISSIE LEZINGEN EN EXCURSIES/REIZEN 
De commissie bestaat uit Margot Coumans en Els Koek en bestuurslid Christine 
Steneker. 

 
Inspiratieavonden 2020: 
 

6 februari: ‘Tuinen anno nu’ door Hans van Wieren. 
Er waren 60 bezoekers, waarvan 2 niet leden. Goede beoordeling van de avond door 

de aanwezigen. 
 
5 maart: ‘Vaste planten’ door Cor Bras van Wicoplanten. 

Er waren 69 bezoekers waarvan 4 niet leden. De meerderheid van de aanwezigen 
gaven een goede beoordeling van de avond. Er werden ook planten verloot en te 

koop aangeboden door Dhr. Bras. 
 
Drie andere geplande avonden voor 2020 moeten wij helaas annuleren wegens 

Corona. Een aantal van die sprekers komt terug in 2021 wanneer de situatie dit 
toelaat. 

 
Tevens moesten wij op zoek naar een nieuw onderkomen waar wij onze 

inspiratieavonden kunnen houden. Welgelegen is verkocht. Wij hebben een heel 
mooie en geschikte locatie gevonden in De Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21, 
8181HT in Heerde. Alles wat wij zochten is aanwezig - gratis parkeren bij de deur, 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnoord-veluwe.groei.nl%2Fover-ons%2Fjaarvergadering-2020%2F)&data=04%7C01%7C%7Ccbd1eee12db54288317908d8ab3a8716%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637447615151445013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cp72HTCqGo%2FMWmekPN%2BJ0yCED7q8sjFofdhWW9prLEA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnoord-veluwe.groei.nl%2Fover-ons%2Fjaarvergadering-2020%2F)&data=04%7C01%7C%7Ccbd1eee12db54288317908d8ab3a8716%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637447615151445013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cp72HTCqGo%2FMWmekPN%2BJ0yCED7q8sjFofdhWW9prLEA%3D&reserved=0
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mooie zaal, mogelijkheid voor koffie enz., apparatuur voor de lezingen enzovoorts. 
Wij verwachten dat onze vereniging het hier naar haar zin zal hebben! 

 
25 juni: Tuinreis naar Drenthe. 
Wij hadden een leuke dagreis georganiseerd met de touringcar, maar wegens 

Corona kon dit ook geen doorgang vinden. Wellicht in 2021? 
 
 

6. 10 JULI: JUBILEUM FEEST 55 JAAR BESTAAN VAN ONZE VERENIGING 
Met veel dank aan de Feestcommissie, was er een sprankelend zomerfeest 
georganiseerd om ons 55 jarig bestaan te vieren. Helaas kon ook dit geen doorgang 

vinden. Wanneer de situatie het toelaat en bij voldoende belangstelling van de leden 
willen wij bekijken of het feest later alsnog georganiseerd kan worden.  
 
 

7. MEDEWERKING AAN MARKTEN EN OPEN-DAGEN 

Dit jaar hebben we niet meegewerkt aan markten/open dagen.  
 

 
8. WORKSHOPS EN CURSUSSEN 
Dit jaar zijn er geen andere cursussen / workshops georganiseerd dan die welke de 

Bloemschikcommissie heeft georganiseerd. 
 

 
9. BLOEMSCHIKKEN 
De Bloemschikcommissie bestond in 2020 uit Hanneke Ravenek-Lubbering 

en Riekie Bijsterbosch. 
 

Het afgelopen jaar hebben we met veel plezier en enthousiasme verschillende 
technieken in het bloemschikken geleerd. 
In overleg met docent en deelnemers worden de opdrachten en het mee te nemen 

materiaal voor de lessen voorbereid. 
In de les doet de docent het voor en daarna gaat iedereen aan het werk. Zie foto’s 

op onze website ( https://noord-veluwe.groei.nl/activiteiten/bloemschikken/themas-
fotos-bloem-schiklessen-2019-2020)  

We werken zoveel mogelijk met seizoensgebonden materialen en zo mogelijk uit 
eigen tuin. 
Door de corona problemen konden we de geplande 4 lessen in het voorjaar en 4 

lessen in het najaar niet uitvoeren 
In het voorjaar zijn twee lessen, op 20 januari en 17 februari, gegeven op de locatie 

de Heerd te Heerde . 
Mede door de aangescherpte maatregelen en de toename van het aantal corona 
patiënten zijn we op zoek gegaan naar een passende locatie voor de vervolglessen 

in het najaar. 
De eerste les op 21 september is gegeven in de pluktuin Kwekerij van der Velde. De 

2e  les op 26 oktober in de  ecologische Hoeve ” ’t Lenneperf “ in Veessen. 

https://noord-veluwe.groei.nl/activiteiten/bloemschikken/themas-fotos-bloem-schiklessen-2019-2020
https://noord-veluwe.groei.nl/activiteiten/bloemschikken/themas-fotos-bloem-schiklessen-2019-2020
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Dit jaar hebben 12 deelnemers aan de cursus deelgenomen, waarvan er 4 geen lid 
waren van Groei en Bloei. 

Voor de kerstworkshop die in december gepland stond hebben we een video 
gemaakt waarop de docent een kerstbloemstuk maakt met uitleg. 
De link naar YouTube is aanvankelijk aan alle bloemschikcursisten en leden 

gestuurd. En ook via de website kon de instructiefilm bekeken worden. Later is de 
video openbaar gemaakt. Eind 2020 is deze 12.729 keer bekeken. 

 
 
10. OPEN TUINEN  

De Commissie Open Tuinen bestond dit jaar uit Aly van Dronkelaar, Fia Makkink en 
Eugenie Hennes. In de loop van het jaar zijn daaraan toegevoegd Mariska Weemaes 

en Roel Vorsthof. Aan het eind van het jaar is Eugenie Hennes afgetreden. 
Op 22 augustus was de Open Tuinen Dag.  

Er waren 10 tuinen geopend waarvan er jammer genoeg één op het laatste moment 
moest afzeggen. Eigenlijk zouden er drie Open Tuinen Dagen zijn, verspreid over 
het seizoen. Maar door Corona bleef alleen die van 22 augustus over. Naast de al 

geplande zomertuinen, deden ook de voorjaars en vroege zomertuinen mee. Zo 
werd de drukte gespreid en heeft iedereen kunnen genieten. Na afloop hebben de 

tuineigenaren een evaluatieformulier ingevuld.  
 
 

11. BEDANKMIDDAG VRIJWILLIGERS. 
Deze heeft dit jaar niet plaats kunnen vinden. Maar komend jaar zullen we daar 

hopelijk ruim aandacht aan kunnen besteden. 
 
 

12. ONZE WEBSITE http://noord-veluwe.groei.nl in 2019  
Na de softwarewijziging in het laatste kwartaal van 2019 en een paar maanden 

gewenning gingen we vol goede moed in 2020 weer aan de slag met onze site. 
Helaas werden we na een paar maanden teruggefloten door het coronavirus.  
Omdat vrijwel alle activiteiten stil kwamen te liggen, was er ook op de website 

weinig reuring, hetgeen we ook terugzien in de bezoekersaantallen. Toch telden we 
tot 29 december, de dag waarop dit artikel geschreven werd, nog bijna 2500 

bezoekers, overigens wel een daling van bijna 30% ten opzichte van 2019. 
Deze bezoekers bezochten in totaal meer dan 11.000 pagina’s. 
Bij vorige jaren waren er als gevolg van de activiteiten meerdere pagina’s die extra 

veel bezoekers trokken. Dit jaar viel het op dat, naast de homepagina eigenlijk 
alleen de pagina met de Open Tuinen Dag van 22 augustus extra vaak werd 

bezocht, namelijk ruim 2000 keer. De rest van de pagina’s waren meer gelijkelijk 
verdeeld tot maximaal zo’n 300 keer. Dat verklaart ook de terugval van het totaal 
aantal bezoekers. 

Het wekt vanwege het bovenstaande geen verbazing dat de maand augustus met 
ruim 30% het grootste aantal bezoekers trok. De eerste twee maanden volgen met 

ieder rond 10% en daarna september en oktober met ieder rond 7% na de 
inhaallessen van het bloemschikken. 

http://noord-veluwe.groei.nl/
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Interessant is ook vanaf welke apparatuur men de site bezocht. Dit gebeurde in 
2020 in 50% van de gevallen met een desktop computer of laptop, in 35% met een 

smartphone en in 15% met een tablet. 
 
Al met al heeft de website zich als communicatiemiddel richting de leden ook in een 

moeilijke tijd als dit jaar weer bewezen. 
 

Tot ziens op de site. 
Uw webmasters Eugenie Hennes en Johan van de Plasse. 

 


