
Sociaal Jaarverslag  2019 van de KMTP  Afdeling Salland Groei en Bloei 

Leden 
Wij begonnen het jaar met 270 leden.  De tuinexpo in Luttenberg leverde veel nieuwe leden op, waarvan 45 voor 

onze afdeling. In de loop van het jaar zijn daar nog een aantal nieuwe leden bijgekomen, maar helaas hebben we aan 

het eind van het jaar van 26 leden afscheid genomen zodat op 1 januari 2020 de stand 318 leden is.  

In 2019 hebben wij een lid met een 25-jarig jubileum. 

Inmiddels hebben wij van 217 leden een e-mail adres, zij ontvangen een flitsmail om ze te herinneren aan lezingen 

en andere activiteiten.   

Bestuur en commissies 
Het bestuur was het afgelopen jaar als volgt samengesteld: 

voorzitter: Ed Penninks 

secretaris: Shirley van Heck 

penningmeester: Janny Ehrenhard 

lid activiteiten: Inge ter Haar 

lid lezingen: Siny Janssen 

lid nieuwsbrief: Femke Wijma 

Het bestuur heeft 7x vergaderd 

 

Dit bestuur wordt ondersteund door een kerngroep van vrijwilligers: 

webmaster: Martin van der Linde  

ledenadministratie: Henny Overkempe 

Bloemschikken: Ricky Smeenk 

Kerst- en Paasworkshop: Ineke Grootenhuis 

Lentefair: Ine de Groot 

Jaarlijkse busreis: Jeanine en Martin van der Linde 

Open Tuinen weekend: Ineke Witteveen 

Ieder van deze coördinatoren heeft een beroep kunnen doen op enthousiaste vrijwilligers die meehelpen bij de 

verschillen activiteiten. Denk aan het helpen bij de kerst/paasworkshops, bij de voorbereidingen van de tuinexpo en 

de lentefair, stands opbouwen, stands bemannen, taarten bakken en ga zo maar door.  Zonder deze vrijwilligers 

zouden wij niet zoveel activiteiten kunnen aanbieden. 

Communicatie 
Via email, nieuwsbrieven en website worden wij uitgebreid geïnformeerd over wat gaande is binnen de landelijke 

vereniging van Groei en Bloei.  Ook ontvangen wij de verslagen van de bijeenkomsten van onze regio. Een actieve 

participatie is vooralsnog niet aan de orde. Wel hebben wij bij gelegenheid rechtstreeks contact met het landelijk 

bureau.   

De landelijke website is volledig vernieuwd, en om ons op de hoogte te stellen van de mogelijkheden van de nieuwe 

website heeft de webmaster met de secretaris  deelgenomen aan de cursus die daarvoor werd aangeboden door de 

landelijke organisatie.  Opzet van de nieuwe afdelingswebsite is nog in volle gang – geleidelijk zult u meer informatie 

zien verschijnen.  

Eens per jaar ontmoeten wij het bestuur van afdeling Ommen en delen ervaringen, wat vaak leerzaam is.  Het 

afgelopen jaar hebben wij ook contact gehad met afdeling Deventer om te zien of wij bijvoorbeeld excursies kunnen 

delen met extra opstapplaatsen. 

Met onze leden en andere belangstellenden communiceren we via flitsmail, nieuwsbrief, de website en facebook. De 

nieuwsbrief verschijnt nu 1 x per seizoen, nl. met een winter, lente, zomer en herfstnummer en daar krijgen wij veel 

positieve reacties op, ook van zusterafdelingen.  Een poging om kosten verder te reduceren door de nieuwsbrief 

meer digitaal te verspreiden is maar ten dele gelukt, omdat niet alleen de drukprijzen maar ook de porto kosten 

onder de 250 exemplaren substantieel omhoog gaan.  Het komende jaar zullen de kosten verder stijgen doordat 

Sand is overgenomen door KPN, wat een aanzienlijke verhoging van de portokosten tot gevolg heeft. Het bestuur 

heeft besloten om desondanks door te gaan met de huidige vorm van de  nieuwsbrief. 



 

Lezingen 
De lezingen werden gehouden in het Annahuis in Raalte. De lezingen waren gratis toegankelijk voor leden, niet-leden 

betaalden €3,50. De lezingen worden doorgaans goed bezocht, met 30 – 78 toehoorders. Dankzij extra aandacht 

voor de PR hebben wij het afgelopen jaar meer belangstelling gehad van niet-leden. In 2019 werden er weer zes 

lezingen gehouden: 

17-01-2019         Geert Borgonje: Schaduwminnende planten in de tuin 

19-02-2019         Frits Hoogers: Gardenista 15 t/m 19  mei 

21-03-2019         Romke van de Kaa: Verwilderen: Meer plezier met minder werk 

17-09-2019        Gerrie Veenstra: Bijzondere vaste planten het hele jaar door 

17-10-2019         Eric Meijer: 1 + 1 = 3 Wat maakt dat een planten combinatie werkt 

19-11-2019         Wim Paul van der Ploeg: De magie van tuinieren 

De inzet van het bestuur blijft om goede sprekers uit te nodigen die ons allen boeien en wat toevoegen aan onze 

gedeelde interesses over tuinieren. 

Excursies 
Het afgelopen jaar boden we de volgende excursies aan: 

15 mei: excursie Gardenista:  Met een volle bus (60 personen) hebben wij Gardenista bezocht. Het was de eerste 

dag, en hoewel de logistiek niet helemaal op orde was, hebben we met mooi weer een goede dag gehad. 

19 t/m/ 23 juni Tuinenreis Zuid  Engeland en Isle of Wight. Ook dit jaar was er weer volop belangstelling onder onze 

leden en enkele niet-leden voor deze tuinenreis. De tuinen waren ook nu weer prachtig, hotels waren goed verzorgd 

en de stemming was erg gezellig onder elkaar. Ondanks dat we enkele tekortkomingen tegenkwamen qua vervoer 

en reisafstand op de eerste 2 dagen,  kijken we weer graag vooruit naar een volgende tuinreis in 2021. 

10 augustus: Jaarlijkse busreis naar provincie Utrecht.  Ook deze reis was vrijwel volgeboekt met 42 deelnemers. 

We hebben drie bijzonder mooie tuinen kunnen bekijken 

7 september: Zaterdagochtendexcursie naar de tuinen van Mien Ruys. Met 13 personen hebben wij een aantal 

uren inspiratie opgedaan in de tuinen van Mien Ruys.   

Workshops en cursussen 
Aangezien we al een vrij volle agenda hadden en het voorgaande jaar er minder belangstelling was voor workshops, 

hebben we ons dit jaar beperkt tot de oude favorieten, plus een cursus. 

januari – maart:  snoeicursus door Geert Borgonje.  Voor deze cursus hadden zich 14 mensen aangemeld. 

Na 3 cursusavonden in het Kulturhus in Heeten volgde een praktijkmorgen bij een van de deelnemers thuis. 

Daar kon men de vaardigheden in praktijk brengen onder begeleiding van Geert. 

10 april: paasworkshop.  De ochtendsessie was met 24 deelnemers volgeboekt. De avondsessie ging niet door 

wegens onvoldoende belangstelling. 

18 december: kerstworkshop. Met 54 deelnemers waren ochtend- en avondsessie volgeboekt. 

Andere activiteiten 
Van 22 tot 24 februari hebben wij meegedaan aan de Tuinexpo Salland in Luttenberg. Twee van onze leden (Shirley 

van Heck en Geert Borgonje) hielden lezingen, waardoor wij gunstige voorwaarden kregen en een mooie locatie. Van 

de landelijke Groei&Bloei organisatie kregen wij ondersteuning met PR materiaal, en een groot aantal enthousiaste 

vrijwilligers heeft geholpen. Hierdoor hebben wij niet alleen veel leden geworven maar ook heeft de verkoop van 

bloemstukjes een zeer batig saldo voor onze kas opgeleverd.  

In maart werd de rotonde in Heeten voor het laatst onderhanden genomen. De jaarlijkse snoeibeurt werd door 

enkele leden uit Heeten gedaan. Doordat we  hadden afgesproken met de gemeente dat Groei en Bloei deze 5 jaar 

zou verzorgen,  is vanaf 2020  het onderhoud  weer bij de gemeente  terecht gekomen. 

20 maart boomfeestdag: Dit jaar was gekozen voor een locatie in Raalte zelf. De medewerkers van de gemeente 

bereidden het voor en op de dag zelf kreeg een klas van de school Horizon een les over bomen en het belang 

daarvan van Geert Borgonje. Daarna plantten de leerlingen samen met wethouder Van Loevezijn de bomen op een 



stukje grond naast de school. Tenslotte kregen de kinderen van Groei & Bloei Salland een gekalligrafeerde oorkonde 

en de school een mooi beeldje. En de buurt is als resultaat weer een stukje groener en mooier geworden. 

Swaenewoerd:  De stichting Raalte Plukt heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd  om het (deels openbare) 

groen rond Swaenewoerd opnieuw in te richten.  Groei en Bloei Salland heeft hieraan meegeholpen en was bij de 

verschillende bijeenkomsten vertegenwoordigd met een aantal vrijwilligers 

Op 13 en 14 juli Open tuinen weekend – 12 tuinen waren toegankelijk voor het publiek. De tuinen zijn goed bezocht 

en de deelnemers gaven bij de evaluatie aan dat zij het ook een mooi weekend hebben gevonden. Gekozen was voor 

een spreiding door ons gehele gebied van onze afdeling. 

Bloemschikken: Dit jaar hebben we twee groepen gehad, met in totaal 27 deelnemers die onder leiding van Frits 

Hoogers vier avonden in het najaar en vier avonden in het voorjaar prachtige bloemstukken gemaakt hebben. 

Rabo Clubsupport is in de plaats gekomen van de actie Hart voor Salland. Dit jaar was de actie in het najaar en 

konden weer alleen leden van de Rabobank stemmen. Het heeft de afdeling deze keer € 328,05 opgeleverd. 

Natuurlijk met dank aan alle stemmers. 

Vrijwilligersdag: Van onze vrijwilligers hadden er zich 25 aangemeld voor de vrijwilligersdag. Deze bijeenkomst is 

bedoeld als dank aan onze vrijwilligers voor hun inzet om al onze activiteiten mogelijk te maken. Met deze groep 

hebben we met een fluisterboot een tochtje gemaakt over de Regge, waarna we bij een palingrokerij in de buurt nog 

een hapje gegeten hebben. Deze dag wordt eens in de twee jaar georganiseerd. 

Tuinclubs 
De afdeling heeft inmiddels drie actieve tuinclubs van 15 tot 20 leden per club die min of meer autonoom hun eigen 

programma organiseren. Tuinclub 3 is het afgelopen jaar van start gegaan en heeft nog plaats voor een paar nieuwe 

leden. De leden van de tuinclubs bezoeken elkaars tuinen, organiseren excursies naar tuinen en kwekers, en 

wisselen zaden, planten en informatie uit. 

Overleg met de gemeente Raalte. 
Onze afdeling heeft al jaren een goede relatie met de gemeente Raalte. Wij organiseren samen de boomfeestdag. 

Dit jaarlijks evenement in samenwerking met een plaatselijke basisschool geeft een grote voldoening en draagt ook 

bij aan de doelstelling van onze vereniging.  

Ook de gemeente is de laatste paar  jaar aan het investeren door het “Groen, samen doen” initiatief, waarbij ook wij 

betrokken zijn.  Het afgelopen jaar waren er op meerdere plekken in de gemeente bloemenlinten te vinden. 

Ook zijn wij uitgenodigd, op voorspraak van de landelijke vereniging, om mee te denken en te praten over een 

initiatief van de provincie Overijssel om de voortuinen in de stedelijke omgeving mooier te maken. Hoewel die keuze 

een beetje voor de hand ligt , kunnen wij met de opgedane kennis hier ook wat mee doen. 

Tuinen van Salland 
Het afgelopen jaar is aan de samenwerking met de “Tuinen van Salland” verder inhoud gegeven. Wij stemmen de 

programma’s op elkaar af en delen informatie.  Ook verleent deze groep eens per jaar gratis toegang aan de leden. 


