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afdeling Hengelo e.o. van de KMPT 

 

Jaarverslag 2021 
 
1. Samenstelling van het bestuur per 1-1-2021 
Voorzitter: Vacature.  
Secretaris: Marjolein Rietman.  
Penningmeester: deze functie is sinds juni 2018 vacant en wordt waargenomen door Martha Brinkers. 
Ledenadministrateur: deze functie is eveneens vacant en wordt ook waargenomen door Martha Brinkers. 
Martha is tevens redacteur van de Facebookpagina Groei&Bloei Hengelo e.o. 
Algemeen bestuurslid: Marjan Vrielink zal stoppen als algemeen bestuurslid bij de eerst volgende 
jaarvergadering.  
PR-medewerker: Sandra Knol heeft zich via de vrijwilligersvacaturebank gemeld voor deze functie en zal bij 
de eerstvolgende jaarvergadering worden voorgesteld aan de leden. .  
Bloemschikcoördinator: vacature. 
Onze webmaster Jan ter Hofte maakt op eigen verzoek geen deel uit van het bestuur. 
De vacatures voor een voorzitter, penningmeester, ledenadministrateur en een organisator voor het Open 
TuinenWeekend zijn helaas nog steeds niet vervuld. Ondanks diverse oproepen via de website, Flash, 
vrijwilligersvacaturebank (incl. deelname aan vrijwilligersmarkt), oproep in het Hengeloos Weekblad en 
leden direct benaderen, komen er weinig reacties 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 volgende jaarvergadering zal besloten moeten worden of we zo verder kunnen of dat de afdeling 
opgeheven moet worden. Ook de mogelijkheid om eventueel afdelingen/besturen samen te voegen kunnen 
we in de jaarvergadering aan de orde stellen.  
 
2. Financiële situatie en begroting 2022 
Tijdens de eerstvolgende jaarvergadering op een nader te bepalen datum zal de financiële situatie worden 
toegelicht. 
De kascommissie bestond voor 2021 uit de dames Blokzijl en Haster.  
Tijdens de jaarvergadering op een nader te bepalen datum in 2022 zal de kascommissie verslag doen van 
haar bevindingen. 
 
3. Samenstelling activiteitencommissie per 31-12-2021  
Lezingen, excursies, tuinbezoeken: Annie Ruiter, Marijke Relker, Ieteke Bloem.  
De AC wordt bij de bestuursvergaderingen vertegenwoordigd door een AC-lid. Het afgelopen jaar was dat 
Annie Ruiter. 
 
4. Vergaderingen  
4.1. Het bestuur vergaderde 3x, waarvan 2x online, elke keer samen met de activiteitencommissie en de 
webmaster. Er was in 2021, net als in 2020 geen jaarvergadering mogelijk. 
 
4.2. Frans Besselink (oud voorzitter) heeft 2 keer de Algemene Vergaderingen bijgewoond van de G&B-

Ledenraad namens de regio Oost Nederland. Hij zal echter uiterlijk 1 april 2022 hiermee stoppen zodat we 
hier een opvolger voor zoeken.   
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4.3. 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.).  
 
4.4. 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. 
 
5. Activiteiten  
5.1. De activiteitencommissie en het bestuur hebben helaas geen voorjaars plantenruilmarkt, groenmarkt 
van grijze naar groene tuin, Nationale tuinweek, Open tuinen weekend en Kerstdemo kunnen organiseren. 
 
Er was 1 avond tuinbezoek op 27 juli bij Jannie Huiskes en Leen Smits in Borne. 
De Tuinbeurs bij Fahner op 28 en 29 augustus kon gelukkig doorgaan. 
Tevens was er 1 lezing door Cor van Gelderen op 21 oktober. 
Daarnaast hebben we meegewerkt aan de Zadenbieb. De Zadenbieb is een cadeau van Natuur en 
MilieuRaad Hengelo aangeboden aan de gemeente Hengelo. 
 
5.2. Bloemschikken 
Wij organiseren geen bloemschikcursussen meer omdat er zich geen gegadigde heeft aangemeld voor het 

organiseren daarvan. 

6. Digitalis, de website en Facebook 
In 2021 is er 16 keer een Flash Digitalis verstuurd over activiteiten en goede tips over bloemen en planten.  
De website telde dit verslagjaar 1623 unieke bezoekers, dat is een afname van 8,9%, en werd 1850 maal 
bezocht en dat is een afname van 4,3% t.o.v. 2020.  
De heersende pandemie was de oorzaak van het niet kunnen organiseren van activiteiten, vandaar de 
afname van het website bezoek. 
Op Facebook hebben we een stijging van Volgers gehad van 350 naar 457 volgers. 
 
7. Leden  
Op 31-12-2020 had de afdeling 189 leden. Op 31-12-2021 waren dit 180 leden. Een daling van 9 leden. 
We zijn in 2020 23 leden kwijtgeraakt maar mochten wel 14 nieuwe leden verwelkomen. 
 
 
 
Marjolein Rietman 
Secretaris 


