Jaarverslag 2018, Groei & Bloei afdeling Noord-Veluwe
1. BESTUUR
- Vacature
- Renée Molendijk
- Aly van Dronkelaar
- Eugenie Hennes
- Riekie Bijsterbosch
- Christine Steneker

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
PR, website,
Open Tuinen,
Ledenadministratie
Bloemschikken
Reizen, lezingen

(gekozen in 2016, aftredend in juli 2019)
(gekozen in 2018; aftredend in februari 2023)

(gekozen in 2009; aftredend in februari 2023)
(gekozen in 2013: aftredend in januari 2019)
(gekozen in 2017, aftredend in februari 2022)

Algemeen

In februari 2018 hebben we gelukkig een nieuwe penningmeester benoemd: Aly van
Dronkelaar. De functie van voorzitter is helaas nog vacant. Daar bij komt nog dat
Riekie Bijsterbosch, bestuurslid voor bloemschikken en Renée Molendijk, secretaris,
in 2019 zullen aftreden. Er zijn dan dus drie vacatures binnen het bestuur.
Vanaf 25 mei werden we geconfronteerd met de AVG, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. We zijn naar een voorlichtingsbijeenkomst in Zoetermeer
geweest om ons goed voor te laten lichten. Binnen het bestuur is hier veel aandacht
aan besteed in de maandelijkse bestuursvergaderingen.
In januari zijn we in Apeldoorn naar de landelijke inspiratiedag voor de nationale
tuinweek geweest: thema: “Moestuinieren. In november was er weer een inspiratiedag, het thema voor de volgende nationale tuinweek wordt “De levende tuin”.
Drie maal werd een open tuinendag georganiseerd: in april een voorjaars-open
tuinendag, in juni een open dag moestuinieren en in september een nazomer-open
tuinendag.
Er werden vijf lezingen georganiseerd, minder dan in voorgaande jaren, omdat de
ervaring leerde dat er in de zomermaanden veel minder bezoekers komen.
In januari was er een winterwandeling onder leiding van een boswachter.
De bloemschikcommissie organiseerde naast acht bloemschiklessen, een
paasworkshop, een workshop fruitarrangement, een workshop strovlechten en een
kerstworkshop.
Zeven van onze bloemschiksters deden enthousiast mee aan de regionale
bloemschikwedstrijd in Twello. Riekie Bijsterbosch werd derde in haar categorie.
Eind mei werd een dagreis naar Den Haag e.o. gemaakt.
Twaalf van onze leden gingen mee met de driedaagse reis naar Noord-Duitsland die
door de afdelingen Deventer en Apeldoorn werd georganiseerd.
De cursus bloemschikken mocht naast de vaste kern enkele nieuwe cursisten
verwelkomen.

2. LEDEN:
De afdeling Noord-Veluwe had op 1 januari 2018 259 leden en op 31 december
2018 256 leden; het ledenaantal is met 3 afgenomen.
3. VERGADERINGEN.
In 2018 zijn er 10 bestuursvergaderingen gehouden. Data 31/1, 5/3, 26/3, 23/04,
28/5, 25/6, 10/9, 11/10, 22/10 en 26/11.
De jaarvergadering werd op 8 maart gehouden, voorafgaand aan de lezing. Helaas
waren er slechts 14 leden aanwezig.
Het bestuur was aanwezig op 21 maart en 7 november bij de Rayonvergaderingen
in Nunspeet en Harderwijk, op 2 juni en 10 november bij de Algemene
Ledenvergaderingen in Amsterdam en op 25 januari en 22 november bij de
landelijke G&B inspiratiedagen in Apeldoorn en Veenendaal
4. PR: DE GELDERSCHE TUIN, NIEUWSKAART EN NIEUWSBRIEF.
De Geldersche Tuin werd uitgebracht in januari, april, augustus en december 2018.
In oktober 2018 werd een nieuwskaart aan de leden verstuurd. Er werden 11
digitale nieuwsbrieven verstuurd.
5. LEZINGAVONDEN.
In 2018 werden vijf lezingen georganiseerd die plaatsvonden in Villa Welgelegen te
Heerde. In januari vond er in plaats van een lezing een georganiseerde
winterwandeling plaats.
Overzicht van de lezingen:
1 februari
Lezing: Ook u durft te snoeien door Paul Machielsen.
Een hele goede voorlichting over snoeien.
Aantal bezoekers: 61, waarvan 4 niet-leden. Een goede beoordeling!
8 maart
Jaarvergadering.
Lezing: Plantenvermeerdering door Brian Kabbes
Heel inspirerend, inhoudelijk goed en een enthousiast verteller.
Aantal bezoekers 52, waarvan 6 niet-leden.
5 april
Lezing: 1+1=3, door Eric Meijer
Onderwerp: plantencombinaties.
Aantal bezoekers: 62, waarvan 6 niet-leden.
De bezoekers waren gematigd enthousiast.
4 oktober
Lezing:Alle beestjes helpen door Marc Siepman
Een bijna wetenschappelijke verhandeling over bodemleven.
Pittige stof, maar wel goed gepresenteerd.
Aantal bezoekers:47, waarvan 4 niet-leden.
1 november
Lezing: Heemtuin en Zuid-Afrika door Henk Hietbrink
Vooral veel foto’s met namen erbij genoemd.
Aantal bezoekers: 47, waarvan 4 niet-leden.

Gemiddelde beoordeling.
6. MEDEWERKING AAN MARKTEN EN OPEN-DAGEN
Dit jaar hebben we niet meegewerkt aan markten/open dagen.
7. REIZEN en EXCURSIES
Dagreis 31 mei
Met een volle bus werd eerst de 2,2 ha grote tuin “In Liefde Bloeyende” in
Hagestein bezocht. Vervolgens reed de bus naar brasserie De Badmeester aan de
Wassenaarse Slag. Na een stortbui, knapte het weer op en vertrokken we naar de
mooie kwekerij De Werkplaats in Katwijk. Last but not least mochten we de Japanse
tuin van Landgoed Clingendaal in Den Haag bewonderen. Op terugweg werd met
drankjes en hapjes in de bus rondgegaan en iedereen keerde enthousiast
huiswaarts.
8. WORKSHOPS EN CURSUSSEN
Op 28 maart werd een paasworkshop gehouden bij GroenRijk in Epe.
Op 9 mei vond in de Kopermolen in Zuuk een workshop strovlechten plaats.
Een fruitarrangement kon op 2 mei bij fruittuin Verbeek in Oldebroek worden
gemaakt. De deelnemers waren enthousiast over de workshops, maar het aantal
deelnemers viel wat tegen.
Dinsdag 18 december werd door Evelien Stofbergen een kerstworkshop
georganiseerd bij dorpshuis De Heerd in Heerde. De 18 deelnemers waren zeer
tevreden over de workshop, de locatie en de verzorging.
9. BLOEMSCHIKKEN
Bloemschikcommissie
De bloemschikcommissie bestond in 2018 uit:
Hanneke Ravenek-Lubbering
Vanuit het bestuur: contactpersoon Riekie Bijsterbosch.
Bloemschikcursus 2018-2019
Er werd alleen nog op maandagavond bloemschiklessen georganiseerd, met Ilse
Kerkmeijer als docent. Er waren vier avonden in 2018 en de overige vier lessen
vinden in het voorjaar van 2019 plaats. Naast de vaste deelnemers, waren er ook
een aantal nieuwe bloemschikkers. Het aantal cursisten was 15.
Docent: Ilse Kerkmeijer
10. OPEN TUINEN
Zaterdag 21 april konden vier voorjaarstuinen worden bezocht:
De tuin van Job Dam in Wezep
Hanneke’s pluktuin in Biddinghuizen
Tuin de Duinhof in Oldebroek
De tuin en kwekerij van Pieter Nijhoff in Wezep
Zaterdag 16 juni konden vier tuinen worden bezocht:
De tuin van Hendrik van Asselt in Vaassen
Volkstuinvereniging De Robbertsmaten in Elburg

Tuinderij Doorn in Heerde
De Buurtmoestuin in Elburg
Zaterdag 1 september konden zes tuinen worden bezocht:
De tuin van Rieneke Tibben in Epe
De tuin van Tonnie v.d. Kooij in Heerde
De tuin van Roel Vorsthof in Epe
De tuin van Riekie Bijsterbosch in Veessen
Tuin en atelier van Carla en Willem Bultman in Oldebroek
Ons Joppe van Gert en Adrie Bredewout in Oldebroek
Voor de drie Open tuinendagen was veel belangstelling.
PR: er werd een speciale uitgave van de Geldersche Tuin rondgestuurd.
11. BEDANKDAG VRIJWILLIGERS.
Op 8 september heeft het bestuur haar vrijwilligers bedankt voor hun inzet en
uitgenodigd om de tuin van Fortmond in Fortmond te bezichtigen. Voor elke
vrijwilliger was er een vlinderhuisje als bedankje. Het was een gezellige, zonnige
middag, waarbij helaas maar 14 van de 26 vrijwilligers konden komen.
13. ONZE WEBSITE http://noord-veluwe.groei.nl in 2018
Webmasters: Johan v.d. Plasse en Eugenie Hennes
Na enkele jaren van ingrijpende wijzigingen in de website was 2018 een jaar van
consolidatie. We hadden alleen te maken met de naamswijziging, maar dat gaf
weinig problemen.
Op dit moment, begin december 2018, hebben we het aantal van 3000 bezoekers
alweer ruim overschreden, terwijl het aantal bezochte pagina’s richting 12.000 gaat.
Wanneer we constateren, dat slechts 52% van de bezoeken vanaf een desktop
geschiedt, 20% vanaf een tablet en de rest vanaf een smartphone of phablet, is het
duidelijk, dat het responsive maken van onze website een goede zaak was. Dat
betekent letterlijk, dat een website reageert op het schermformaat van de
bezoeker. Daardoor worden de webpagina’s altijd goed getoond zonder onnodige
scrollbalken, wat vooral een uitkomst is op smartphones en tablets.
De webpagina’s, die gerelateerd zijn aan de Open Tuinen, trokken 30% van de
bezoekers. De met Bloemschikken verwante pagina’s waren een goede tweede met
bijna 20%. Dan volgen de Homepage met 12% en de Agenda met 7%. De rest
wordt gevormd door de overige pagina’s, waarvan met 4% de grootste groep wordt
gevormd door die, welke met excursies verband houden.
We hebben weer met veel plezier onze bijdrage geleverd aan de communicatie
binnen onze Afdeling, met de website en met de vanuit de website gegenereerde
Nieuwsbrieven.
Tot ziens op de site.
Uw webmasters Johan van de Plasse en Eugenie Hennes.

