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Jaarverslag over 2020, afdeling Hengelo e.o. van de KMPT/ Groei en Bloei.  
 
1. Samenstelling van het bestuur per 1-1-2020 
Voorzitter: Vacature.  
Secretaris: Marjolein Rietman.  
Penningmeester: vacature. Deze functie wordt waargenomen door Martha Brinkers sinds juni 2018. 
Ledenadministrateur: Frans Besselink was tot 22-9-2020 ledenadministrateur. Op deze datum besloot dhr. Besselink 
de activiteiten voor de vereniging per direct stop te zetten en heeft Martha Brinkers het ledenadministrateurschap 
voorlopig op zich genomen. 
Bloemschikcoördinator: Marjan Vrielink . Zij heeft aangegeven per maart 2021 te stoppen als 
bloemschikcoördinator. 
OTW: Marjan Vrielink. Zij heeft aangegeven ook per maart 2021 te stoppen met het organiseren van het OTW.  
Algemeen bestuurslid: vacature. 
Webmaster: Jan ter Hofte. Hij maakt op eigen verzoek geen deel uit van het bestuur. 
Redacteur Flash: vacature 
Redacteur Facebook: Martha Brinkers 
 
Ondanks diverse oproepen via de website, Flash, vrijwilligerswerk (incl. deelname aan vrijwilligersmarkt en oproep in 
Hengeloos Weekblad) en leden direct benaderen is er geen enkele reactie op de openstaande vacatures gekomen. 
Nadat Mw. Vrielink en dhr. Besselink hadden aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden en mw. Rietman 
aangaf wegens lichamelijke problemen op termijn waarschijnlijk te moeten stoppen is er een brief verzonden naar 
alle leden met de oproep voor versterking van het bestuur en het AC. Hierop is geen reactie gekomen. Later heeft 
zich onder voorbehoud wel iemand gemeld voor de functie van voorzitter, maar zij wil pas meedraaien nadat 
‘gewone, fysieke’ bestuurs-/AC vergaderingen weer mogelijk zijn. 
Komt er geen versterking van het bestuur dan zal tijdens de volgende jaarvergadering besloten kunnen worden of de 
afdeling eventueel opgeheven gaat worden. 
Ook de mogelijkheid om eventueel afdelingen/besturen samen te voegen kunnen we in de jaarvergadering aan de 
orde stellen. De jaarvergadering van 2020 kon door de Coronamaatregelen niet doorgaan. De jaarvergadering van 
2021 zal zo spoedig mogelijk worden gehouden als dit weer kan 
 
2. Financiële situatie en begroting 2020/2021 
Zodra er een jaarvergadering gehouden kan worden zal daarin de financiële situatie worden toegelicht. 
 
3. Samenstelling kascommissie  
De kascommissie bestond voor 2020 uit de dames Eelkje Blokzijl en Fini Morskate.  
Zij hebben geen opmerkingen over de financiële stukken en hebben het bestuur decharge verleend voor het 
gevoerde financieel beleid van het jaar 2020. 
De kascommissie kon geen verslag doen van hun bevindingen tijdens de jaarvergadering omdat deze niet door kon 
gaan. 
De kascommissie voor 2021 zal bestaan uit de dames Eelkje Blokzijl en Els Haster. 
 
4. Samenstelling activiteitencommissie per 31-12-2020  
De AC bestond uit de dames Annie Ruiter, Marijke Relker, Ieteke Bloem en Willy Zengerink.  
Willy Zengerink heeft haar lidmaatschap 2-11-2020 opgezegd en zal geen AC activiteiten meer verrichten. 
Ook deze commissie kan versterking gebruiken. 
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De AC wordt bij de bestuursvergaderingen vertegenwoordigd door een  AC-lid. Het afgelopen jaar was dat Annie 
Ruiter. 
 
5. Vergaderingen  
Het bestuur vergaderde 4 keer waarvan 2 keer samen met de activiteitencommissie. Er is 1x extra vergaderd i.v.m. 
aftredende bestuursleden. Er was geen jaarvergadering mogelijk. 
Regionale en landelijke vergaderingen zijn niet bezocht. 
Verder wordt er deelgenomen aan het “Groene Tafel”overleg (Gemeente Hengelo, IVN, KNNV, NMRH, etc.), 
“Overijssel tuiniert” (Provincie Overijssel, diverse G&B voorzitters, woningbouwverenigingen, operatie Steenbreek, 
e.a. groenorganisaties). Dhr. Besselink heeft aangegeven deze voorlopig te willen blijvenvertegenwoordigen namens 
G&B Hengelo. 
 
6. Activiteiten  
6.1 AC 
Door de Coronapandemie konden de volgende activiteiten die gepland waren niet doorgaan: 
Plantenruilmarkt, busreis naar Gardenista, de groenmarkt van grijze naar groene tuin, de Nationale tuinweek, het 
Open tuinen weekend, de avondexcursies, de Groenmarkt, de Tuinfair bij Fahner en de Kerstdemo. 
Er waren slechts 3 lezingen:  
-Vijver en tuinplezier, 16 januari door Leo Brand 
-Gezonde rozen, snoei en onderhoud, 20 februari door Jan Thielen 
-Paddenstoelen, vormen en kleuren, 17 september door Jos Keetelaar 
 
6.2. Bloemschikken  
Het cursusseizoen bloemschikken 2019-2020 telde in Hengelo bij Mariska Overbeek totaal 29 cursisten. Er werden 2 
bloemschikcursussen gegeven op de dinsdag- en woensdagavond. 
De cursus in Borne bij Arend Nijland telde 30 cursisten. Deze cursus werd eveneens gegeven op de dinsdag- en 
woensdagavond. 
Het cursusgeld bedroeg voor niet leden €184,-- en voor leden €158,--. 
In de maand april 2020 konden de cursussen door het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende richtlijnen van de 
RIVM geen doorgang meer vinden. Afgesproken is dat het cursusgeld voor deze maand verrekend zou gaan worden 
met de maand september van de nieuwe cursus 2020-2021. 
Voor het cursusseizoen 2020-2021 waren er voor Hengelo 20 aanmeldingen en voor Borne 28. Het cursusgeld is 
hetzelfde als het voorgaande seizoen. 
Bij aanvang van de cursus 2020-2021 in september 2020 waren de regels van het RIVM zodanig dat er maar 8 
personen in een ruimte mochten. Dit zou kostentechnisch in Hengelo niet uitkunnen. Daarom werd de cursus in 
Hengelo bij Mariska Overbeeke in eerste instantie opgeschoven naar 1 januari 2021. In oktober werd duidelijk dat er 
geen kans was dat de cursus in januari 2021 wel door zou kunnen gaan waardoor het hele cursusseizoen 2020-2021 
gecanceld moest worden. Het cursusgeld voor de maand april 2020 dat de cursisten nog tegoed hadden is door de 
penningmeester in oktober aan alle cursisten van Mariska Overbeeke teruggestort.  
De cursus in Borne is op een gewijzigde manier doorgegaan. Arend Nijland bood aan om de cursus in 4 avonden te 
geven zodat dan aan de richtlijnen van het R.I.V.M. kon worden voldaan van 8 personen in 1 ruimte. Deze avonden 
werden gegeven op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Na overleg binnen het bestuur is met Arend Nijland 
overeengekomen dat hij per 1 januari 2021 de bloemschikcursus zal overnemen van Groei en Bloei Hengelo e.o. Dit 
is inmiddels geregeld.  
 
7. Digitalis, de website en Facebook 
In 2020 is er 17 keer een Flash Digitalis verstuurd over activiteiten en goede tips over bloemen en planten, etc.  
De website telde dit verslagjaar 1782 unieke bezoekers, dat is een afname van 79,6%, en werd 1934 maal bezocht en 
dat is een afname van 79,1% t.o.v. 2019.  
Door de heersende pandemie was het niet meer mogelijk om activiteiten te organiseren vandaar deze dramatische 
afname van het website bezoek. 
Op Facebook is het aantal volgers gestegen van 291 naar 350.. 
 
8. Leden 
Op 31-12-2019 telde de afdeling 196 leden. Op 31-12-2020 waren dit 189 leden. Een daling van 7 leden. 
We zijn in 2020 33 leden kwijtgeraakt maar mochten wel 26 nieuwe leden verwelkomen. 


