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Jaarverslag over 2019, afdeling Hengelo e.o. van de KMPT/ Groei en Bloei.  
 
1. Samenstelling van het bestuur per 1-1-2019 
Voorzitter: Vacature. Frans Besselink, is per 14 maart 2019 reglementair (Art.3-lid 1) na 3 x3 jaar na de 
jaarvergadering afgetreden als voorzitter van de afdeling en daarmee ook als voorzitter van het Rayon Oost-
Nederland. Hij is niet meer herkiesbaar als voorzitter van de afdeling en ook niet voor het Rayon. De functie 
van voorzitter is na 14 maart 2019 dus ook vacant. Frans Besselink is tevens redacteur website, Flash en 
Digitalis, persberichten en beheer PR-artikelen. Daarnaast is hij lid van het Groene Tafel overleg met de 
gemeente Hengelo en sinds november 2018 lid van het overleg Overijssel tuiniert. 
Frans Besselink ontving na afloop van de Jaarvergadering 2019 van de landelijk voorzitter Frank Naber, na 
enkele lovende woorden, een gouden speld met oorkonde voor zijn diensten als 9 jaar voorzitter van de 
afdeling, 3 jaar voorzitter van het Rayon en 3 jaar lid van de Rayonraad. Tevens kreeg hij een bloemetje van 
zijn medebestuursleden.  
Secretaris: Marjolein Rietman per 14 maart. Marjan Vrielink had deze functie sinds maart 2018 tijdelijk op 
zich genomen.  
Penningmeester: deze functie is sinds juni 2018 vacant en wordt waargenomen door Martha Brinkers. 
Ledenadministrateur: Martha Brinkers tot maart 2019 . Frans heeft deze functie daarna overgenomen. 
Martha is tevens redacteur Facebook 
Bloemschikcoördinator:  Marjan Vrielink. Tevens verzorgt zij de organisatie van het OTW en het versturen 
van de Digitalis. 
Algemeen bestuurslid: vacature. 
Onze webmaster (Jan ter Hofte) maakt op eigen verzoek geen deel uit van het bestuur. 
 
Ondanks diverse oproepen via de website, Flash, vrijwilligerswerk (incl. deelname aan vrijwilligersmarkt en 
oproep in Hengeloos Weekblad) en leden direct benaderen komt er geen enkele reactie op de openstaande 
vacatures. Duidelijk is wel dat uit een afnemend en beperkt actief ledenbestand het steeds moeilijker wordt 
om in de behoefte aan bestuurs- en AC-leden te voldoen.  
Tijdens de jaarvergadering op 26 maart 2020 zal besloten moeten worden hoe de afdeling nu verder gaat 
zonder voorzitter en welke acties genomen moeten worden om de DB-vacatures alsnog ingevuld te krijgen. 
Ook de mogelijkheid om eventueel afdelingen/besturen samen te voegen kunnen we in de jaarvergadering 
aan de orde stellen.  
 
2. Financiële situatie en begroting 2021 
Tijdens de jaarvergadering op 26 maart 2020 zal dit worden toegelicht.  
 
3. Samenstelling activiteitencommissie per 31-12-2019  
Lezingen, excursies, tuinbezoeken: Annie Ruiter, Marijke Relker, Ieteke Bloem. Ali Smit heeft wegens 
gezondheidsklachten de activiteitencommissie verlaten per 1 maart 2019. 
Willy Zengerink is geen AC-lid meer, maar blijft wel de tuinfair en ruilochtenden organiseren. 
De AC wordt bij de bestuursvergaderingen vertegenwoordigd door een  AC-lid. Het afgelopen jaar was dat 
Annie Ruiter. 
 
4. Samenstelling kascommissie  
De kascommissie bestaat voor 2019 uit de dames Eelkje Blokzijl en Fini Morskate .  
Er is geen reserve opgegeven. 
Tijdens de jaarvergadering op 26 maart 2020 zal de kascommissie verslag doen van hun bevindingen. 
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5. Vergaderingen  
5.1. Het bestuur vergaderde 7 keer waarvan 2 keer samen met de activiteitencommissie. Tevens was er op 
14 maart 2019 een jaarvergadering in restaurant Het Hoogspel te Delden. 
5.2. De voorzitter heeft samen met een ander bestuurslid 4 keer de rayonvergaderingen voorgezeten en/of 
deelgenomen. Vanuit de hoedanigheid als rayonvoorzitter heeft hij ook 4 keer deelgenomen aan de 
Rayonraad in Zoetermeer. 
5.3. De landelijke Algemene Vergaderingen 1 juni en 9 november te Amersfoort zijn niet door het bestuur 
bezocht. Een reden hiervoor is dat Frans Besselink via de Rayonraad heeft meegeholpen aan en dus bekend 
is met de inhoud van deze AV’n.  
5.4 Frans Besselink neemt namens G&B-Hengelo 2 keer per jaar deel aan het “Groene Tafel” overleg. Dit is 
een overleg tussen de Gemeente Hengelo en vertegenwoordigers uit de Hengelose groene sector (IVN, 
KNNV, NMR, etc.).  
5.5 Op verzoek van de landelijk voorzitter Frank Naber is Frans Besselink sinds november 2018 lid van een 
nieuw opgericht overleg “Overijssel tuiniert”. Dit overleg wordt voorgezeten door de provincie. Deelnemers 
zijn de provincie Overijssel, diverse G&B-voorzitters, woningbouwvereniging, Operatie Steenbreek, en 
andere groenorganisaties. Doel van dit overleg is om inwoners van onze provincie intrinsiek te motiveren 
hun tuin te vergroenen. 
 
6. Activiteiten  
6.1. Door de activiteitencommissie en het bestuur werden er weer diverse activiteiten georganiseerd.  
- Er waren 6 lezingen:  
Hoe hard is winterhard door Gerard van Buiten,  
Nieuwe eenjarigen en kuipplanten door Geert Bourgogne,  
Levende bodem door Alexandra Tempelman,  
Tuinen van Mien Ruijs door M. Bruins-Slot,  
Langer bloei in de tuin door Marcel Batist,  
Kleur in de tuin door Modeste Herwig.  
– Daarnaast was er in 2019 1 avondexcursie tijdens de Nationale Tuinweek: de Dinkeltuin in Denekamp met 
11 bezoekers.  
- In april en oktober was de plantenruilbeurs op een andere locatie: bij kwekerij Fahner, wederom 
georganiseerd door Willy Zengerink en Gezinus Meiringh. Beide keren was de opkomst in mensen en planten 
groot en hebben vele planten een nieuw leven gevonden in een andere tuin. De nieuwe locatie is zeer goed 
bevallen. Perfecte ruimte, koffie, thee en lekkers en zelfs in het najaar konden we in een kas waar we 
beschut waren tegen de regen. 
- Op 15 mei 2019 is er een busreis geweest naar Gardenista in Ophemert met een nagenoeg volle bus. Dit 
was op de 1e dag en er waren nog wat verbeterpuntjes voor de organisatie aldaar. 
- Op 18 mei 2019 groenmarkt van grijze naar groene tuin, achter de Hema in Hengelo in samenwerking met 
de gemeente Hengelo als lid van Operatie Steenbreek. Hier stond Groei en Bloei Hengelo met een kraam. 
Bezoekers konden tegels omruilen voor een plantje en zich laten informeren over allerlei initiatieven om 
Hengelo groener te maken en de waterhuishouding in hun eigen woonomgeving te verbeteren. 
- Op 26 en 27 mei 2018 waren er voor het eerst sinds jaren Oost Nederland Kampioenschappen 
bloemschikken. Onder onze bloemschikkers is helaas niemand die de afdeling Hengelo vertegenwoordigd. 
- De afdeling Hengelo heeft in 2019 deelgenomen aan de Nationale Tuinweek van 8 t/m 16 juni. Tijdens de 
Tuinweek was er de excursie naar de Dinkeltuin in Denekamp zoals hierboven reeds genoemd.  
- De week werd traditioneel afgesloten met het Open Tuinen weekend op 15 en 16 juni. Dit was 
tegelijkertijd met het landelijke open tuinen weekend. Helaas was de publiciteit door de media beneden de 
maat, dit ondanks de door ons aangeleverde persberichten en foto’s. Van onze afdeling waren er 17  tuinen 
open. Het bezoekersaantal was wisselend, zo’n 20 tot 100 per tuin. De Eigenzinnige tuinen hadden met 
name lage bezoekersaantallen. Of ze in 2020 weer met ons samenwerken wordt begin 2020 besloten. 
Het OTW heeft niet direct nieuwe leden opgeleverd doch wel de nodige publiciteit voor onze vereniging. 
- Op 31 augustus en 1 september 2019 is de Tuinfair weer gehouden bij Fahner. Met meer dan 2.000 
bezoekers was deze tuinfair zeer succesvol. Er waren diverse standhouders gecontracteerd. Groei & Bloei 
Hengelo stond daar met een eigen stand op de fair. De fair heeft direct 10 nieuwe leden opgeleverd waarvan 
2 voor de afdeling Hengelo. 
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- Op 10 december is er als afsluiter van 2019 een kerstdemo georganiseerd.  Bloembinder Hans Fokkink  uit 
Lochem demonstreerde  met twee van zijn collega’s  12 prachtige kerststukken, waarvan er 5 werden 
verloot. Daarnaast werden nog een aantal vooraf gemaakte stukken verloot.  
Deze demo was bijzonder geslaagd.   
  
6.2. Bloemschikken.  
In de cursusperiode 2018/2019 waren er 4 groepen met 56 deelnemers. Ondanks de hogere cursusgelden 
voor niet-leden waren er 39 geen G&B-lid. Deze werden verdeeld over 4 groepen: 2 in  Hengelo en 2 in 
Borne. Financieel werd dit cursusjaar weer succesvol afgerond mede door de verhoging van het cursusgeld 
van € 160,- naar € 176,- voor niet-leden en € 150 voor leden. Helaas leverde deze financiële prikkel geen 
nieuwe leden op. Het cursusjaar 2018/2019 liep af in april 2019.  
Het bestuur is voornemens in 2020 wederom nieuwe cursussen te organiseren.  
 
7. Digitalis, de website en Facebook 
In 2019 is er 17 keer een Flash Digitalis verstuurd meestal een week voor een activiteit met verwijzing naar 
onze website. De Flash kent 279 abonnees waarvan er 170 geen lid zijn van Groei en Bloei. We hebben 67 
leden (incl. vertrekkers in 2019) met een e-mailadres bekend bij onze afdeling, doch die geen abonnee zijn 
op de Flash Digitalis. 
De papieren Digitalis verscheen 2 keer in een oplage van ca 20 voor leden die niet over een computer 
beschikken. Gelet op het geringe aantal abonnees en de hoeveelheid werk en portokosten is besloten de 
Digitalis te vervangen door de Jaarkalender en deze met enige regelmaat te versturen aan de doelgroep. 

 
De website telde dit verslagjaar 8756 unieke bezoekers, dat is een afname van 0,6%, en werd 9250 maal 
bezocht en dat is een toename van 0,7% t.o.v. 2018. Met name na het verschijnen van onze nieuwsbrief de 
Flash Digitalis is er een piek in en verhoging van het aantal bezoekers. 

In 2019 is er eindelijk de lang verwachte nieuwe website operationeel geworden. Onze webmaster heeft de 
nodige uren moeten besteden om alle content van de oude naar de nieuwe site over te zetten. Deze 
omzetting is probleemloos verlopen. 

Op Facebook hebben we een stijging gehad van 213 naar 291 volgers. 
 
8. Leden  
Op 31-12-2018 had de afdeling 200 leden. Op 31-12-2019 waren dit 196 leden. Een daling van 4 leden. 
We zijn in 2019 30 leden kwijtgeraakt en mochten mede dankzij allerlei wervingsacties 26 nieuwe leden 
verwelkomen. 
 
Marjolein Rietman 
Secretaris 


