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Deel 1: Verslag van activiteiten

De Groenhof in Corona-opstelling
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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van activiteiten in 2020 van de afdeling Veenendaal, Rhenen e.o. van
Groei & Bloei. Een verslag van een jaar dat voor iedereen individueel, en ook voor veel
verenigingen, in het teken stond van het Corona-virus. Het bestuur heeft in de wisselende
omstandigheden meerdere keren de afweging gemaakt of het te verantwoorden was om
activiteiten door te laten gaan: Na de “intelligente” lock-down in maart, de versoepelingen in
de zomer, de maatregelen in oktober en ten slotte de strenge lock-down in december. Dat
heeft helaas geleid tot het annuleren van een groot aantal geplande activiteiten. De enkele
keren dat er even ruimte voor was, hebben zowel bestuur als leden genoten van het “groene
contact”.
Binnen de mogelijkheden die er waren is geprobeerd het contact met de leden te
onderhouden. Daarover leest u in dit verslag.
Een ander onderwerp dat in dit jaar, net als in 2019, nadrukkelijk aandacht vroeg was de
huisvesting van onze afdeling. Zoals bekend staat De Groenhof op de nominatie gesloopt te
worden omdat er een Integraal Kindcentrum wordt gebouwd. Het leek erop dat de sloop in
2020 zou plaatsvinden, maar dit is uitgesteld naar 2021. Het is heel plezierig dat we in
De Groenhof kunnen blijven tot het moment dat het gebouw gesloopt wordt. Met dank aan
onze “huisbaas”, het IVN, voor hun medewerking.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar een aantal gesprekken gevoerd over vervangende
huisvesting.
Namens het bestuur wens ik u plezier bij het lezen van dit verslag.
Maria van Rossum, secretaris.
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Algemene Ledenvergadering
De ALV was aanvankelijk gepland op 24 maart en werd in verband met de lock-down verzet
naar 6 oktober. De vergadering kon in “Corona-opstelling” worden gehouden en was wat
soberder van aard dan gebruikelijk is.
Balans/Winst- en verliesrekening 2019: De controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het
bestuur is door de vergadering gedechargeerd voor het jaar 2019. De financiële commissie
bestaat uit Kitty Meijer (aftredend dit jaar) en Joop van Rossum. Anneke van de Bovenkamp
is benoemd ter vervanging van Kitty, die van harte bedankt is voor haar deelname aan de
commissie.
Begrotingen 2020 en 2021:
Door de corona pandemie zijn veel activiteiten niet doorgegaan. Dat heeft zowel positieve als
negatieve financiële effecten. Een aantal activiteiten wordt voorzichtig weer opgestart.
Er moet ook rekening worden gehouden met de kosten van een verhuizing uit De Groenhof.
De effecten van e.e.a. zijn lastig in te schatten. De overlegde begrotingen zijn voorshands
goedgekeurd door de vergadering.
Aftredend/benoemd:
Maria van Rossum werd met algemene stemmen aangewezen als secretaris. Frans
Vermeulen heeft goedkeuring gekregen voor zijn tweede termijn als penningmeester.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op 14 januari.
Deze werd bijgewoond door 30 personen. Evert
Weijman en Ineke van den Bosch werden in het
zonnetje gezet in verband met hun 25-jarig
lidmaatschap.

Vergaderingen
Het bestuur heeft in het verslagjaar 13 keer
vergaderd. De gebruikelijke zomerstop in juli en
augustus bleef achterwege. Extra vergaderingen waren nodig om de planning van de
activiteiten aan te passen aan de veranderende corona-maatregelen.

Wat niet doorging in 2020.
In haar vergadering van 23 april heeft het bestuur besloten alle reguliere activiteiten tot 1
september af te gelasten. Dat betrof de volgende activiteiten:

-

-

-

de Voorjaars- en Geraniummarkt, die we op 2 mei 2020 voor de 40e keer zouden
organiseren. De opzet zou daarom groter en veelzijdiger worden dan de laatste jaren
het geval was. Veel voorwerk is in 2019 en 2020 gestoken in het benaderen van
standhouders en contacten met de gemeente over de locatie en organisatie.
De Floralia, die werd gecoordineerd door Joke Westland. Na teruglopende
belangstelling in 2019 (7 scholen) heeft een oproep van Joke aan de scholen 11
positieve reactes opgeleverd. 3 scholen wilden er nog over nadenken. In verband met
haar verhuizing moest Joke deze taak neerleggen. Willy Jongeneel is bereid
gevonden dit over te nemen.
Bezoek aan Open Tuinen: één in Veenendaal en twee in Rhenen
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-

Dagtocht naar drie tuinen en een kwekerij in de omgeving van Zutphen op 4 juli
Voortuinkeuringen. Afgesproken is in 2021 ook de wijk Veenendaal-Oost hieraan toe
te voegen.
Lezingen “Fauna van de alpenlanden”, “Tibet” in het voorjaar en “Vogels in en om de
tuin” en “Bijbelse planten” in het najaar.
Het evenement Gardenista, georganiseerd door de landelijke vereniging.
Workshops Pasen, herfst en Kerst
Kerst in de Cultuurfabriek: Overwogen is of we deze activiteit, in samenwerking met
de bibliotheek, toch konden laten doorgaan. Dat bleek lastig te organiseren, we
zouden maar weinig kinderen kunnen helpen.

Wat wel doorging in 2020
Gelukkig zijn we erin geslaagd een aantal activiteiten – soms in aangepaste vorm – wel door
te laten gaan:

Bomen planten
De viering van onze 40e Geraniummarkt werd gekoppeld aan twee andere feestelijke
gebeurtenissen.
Van Dijk Groenvoorziening vierde het 75-jarig
bestaan en schonk een rode beuk. Deze werd
op 4 maart geplant op het grasveld op de
hoek Nieuweweg - Weverij door
burgemeester Gert Jan Kats, Dick van Dam,
directeur van Van Dijk Groenvoorzieningen en
Monique Lenoire.

Planten van een rode beuk in Veenendaal

Tuincentrum De Wildernis schonk aan de
inwoners van Achterberg een rode beuk ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan en onze
40e Geraniummarkt. Deze beuk werd geplant
op het speelterrein van het Schooneveld in
Achterberg door burgemeester Hans van der
Pas, Gert van der Kolk van het tuincentrum en
Monique Lenoire.
Planten van een rode beuk in Achterberg

Lezingen
Nog vóór de eerste maatregelen over de pandemie bekend werden gemaakt, werden twee
lezingen gehouden: Op 20 februari “Bloemen en insecten: niet zonder elkaar” en op 9 maart
“Weer, wind en wolken”.

Bloemschikken
De lessen voor de beginners en gevorderden (elk 8 deelnemers) konden deels doorgaan. De
verwachting was dat we na de zomer weer konden starten, maar daar zette de tweede
lock down toch een streep door de rekening. Datzelfde gold voor de twee hobbygroepen (elk
12 deelnemers).
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Cursus Ontwerp je eigen tuin
Dit nieuwe initiatief bleek een succes: voor de 12 cursusplekken kwam 14 aanmeldingen
binnen. Van de vijf cursusavonden konden er drie doorgaan. De andere twee avonden
werden in september ingehaald, evenals het bezoek aan De Hessenhof dat deel uitmaakte
van de cursus.

Plantenruilbeurs
Dit evenement werd in april afgelast. Met duidelijke regels en strikte handhaving kon dit
buitenevenement op 10 oktober wel doorgaan.

Dahlia’s
Een enthousiast lid had haar dahlia’s
gedeeld en bood aan deze beschikbaar te
stellen voor verkoop tijdens de Voorjaarsen Geraniummarkt. Nu deze niet doorging,
werden deze te koop aangeboden via onze
eigen media en De Rijnpost. Op 16 mei
konden de 140 dahlia’s die besteld waren,
opgehaald worden. De opbrengst was voor
onze afdeling.

Dahliaverkoop De Groenhof

Attenties voor de leden
In het voorjaar heeft het bestuur de trouwe
bezoekers van onze activiteiten een kaart
gestuurd om hen een hart onder de riem te
steken. Begin december zijn door het bestuur
bij alle leden van onze afdeling bloembollen
bezorgd. Deze acties werden zeer
gewaardeerd.

Kaart voor trouwe bezoekers

Voor alle leden liggen bloembollen klaar
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Bestuursvergadering

+

De reguliere “plus-vergadering”, die eenmaal per jaar wordt gehouden om bij te praten met
de leden van de diverse werkgroepen en hen te bedanken voor hun inspanningen, was
gepland op 28 april. Deze werd verzet naar 25 juli met een gezellige barbecue op het plein
van De Groenhof.

Open tuinen
Van de geplande bezoeken konden er twee doorgaan:
Op 1 september bezochten we de “Tuin van de Professor” in Wageningen. Op 8 september
waren we te gast bij Ima van Beuningen in de tuin bij het appartementencomplex aan de
Drostestraat in Amerongen.

Heuvelrugtuinen
Dit project is opgezet door de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en het IVN. Doel is het
betrekken van bewoners bij de natuur en het Nationaal Park Heuvelrug, door samen meer
natuurkwaliteit toe te voegen in hun eigen tuin en buurt.
Onze afdeling heeft zich aan dit project verbonden, omdat we vinden dat de doelstelling van
het project goed past in de doelstelling van G&B, en dat we onze lokale afdeling hiermee op
de kaart zetten.
Omdat we kampen met krapte in het bestuur, hebben we aangegeven dat we weinig tijd en
energie kunnen steken in nieuwe ontwikkelingen. Wel werken we van harte mee door het
project onder de aandacht te brengen van onze leden, mee te liften met de ondernomen
acties en contacten met de gemeente over lokale initiatieven.

Huisvesting
Het gebouw aan de Karel Fabritiusstraat, waar we sinds 1999 samen met het IVN gebruik
van maken, stond op de nominatie om in 2020 gesloopt te worden. Daarom was er contact
gelegd met Veens Welzijn om afspraken te maken over het organiseren van onze activiteiten
in hun locatie Plein Zuid aan de Dr. Colijnstraat.
In de loop van het jaar bleek dat de sloop en nieuwbouw zou worden uitgesteld naar 2021.
De activiteiten die we tussen de twee lock-downs konden organiseren, hebben daarom toch
in De Groenhof plaatsgevonden.
Omdat we nu in de loop van 2021 andere huisvesting nodig hebben, heeft het bestuur in het
verslagjaar overleg gehad met de directeur-bestuurder van de Stichting Veens Welzijn i.o. en
zijn opnieuw afspraken gemaakt over het gebruik van de locatie Plein Zuid. Deze zullen
ingaan zodra De Groenhof niet langer beschikbaar is.

Communicatie
Op veel manieren communiceren we met onze leden en met overige geïnteresseerden:
- De landelijke website https://www.groei.nl
- Het blad Groei & Bloei
- De website van onze afdeling https://veenendaal.groei.nl
- Facebook https://www.facebook.com/Groeienbloeiveenendaal.nl
- Afdelingsblad “IRIS”
- E-mail nieuwsbrief “Bladgroen”
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Ledenontwikkeling
Het aantal leden van onze afdeling blijft sinds enkele jaren globaal op hetzelfde niveau.
Omdat de gemiddelde leeftijd van onze leden wat hoger is, ligt een daling door vergrijzing
voor de hand. Om dit te voorkomen, bezint het bestuur zich op mogelijkheden om ook wat
jongere leden aan te trekken. Deze inwoners die in een aantal gevallen beschikken over een
eigen woning met een tuin, of die een nieuw huis kopen, lijken een prima doelgroep. Bij
nieuwe activiteiten zal dit een punt van aandacht zijn.

Ledenontwikkeling
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De organisatie van onze vereniging
Bestuur
Onze vereniging wordt volgens de statuten geleid door een bestuur, bestaande uit tenminste
vijf leden. De zittingsduur van de bestuursleden is vier jaar. Men is direct herbenoembaar.
De maximale zittingsduur is sinds 2002 beperkt tot drie hele termijnen van vier jaar.
Bestuursleden op 31 december 2020:
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functie

naam

gekozen tot

hoeveelste termijn

Voorzitter

Monique Lenoire

2023

3e

Secretaris

Maria van Rossum

2024

1e

Penningmeester

Frans Vermeulen

2024

2e

Bestuurslid

Ineke van den Bosch

2023

2e

Bestuurslid

vacature

Commissies
De Financiële commissie wordt gevormd door:
Kitty Meijer

van 2017 tot 2020

Joop van Rossum

van 2019 tot 2022

De zittingsduur van de commissieleden is drie jaar.

Werkgroepen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursussen
Lezingen en workshops
Floralia
Voorjaars- en Geraniummarkt
Tuinkeuringen
Public Relations
Website
IRIS
Tuinonderhoud
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•
•
•

Excursies
Huisvesting
Overig
o Ledenadministratie
o Open tuinen
o Overige activiteiten
§ Plantenruilbeurs
§ Facebook
§ Bladgroen
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Deel 2: Financiën

Jaarverslag 2020

Groei & Bloei afd. Veenendaal, Rhenen e.o.

