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 Midden-Kennemerland   

Sociaal Jaarverslag 2019 Groei & Bloei Midden-Kennemerland  

Terugkijkend op 2019 kunnen wij vaststellen dat ook 2019 weer een mooi groen en actief jaar 
was, waarin nieuwe activiteiten ontplooid werden, waaronder de wijksafari’s.  
Veel vrijwilligers zijn erg actief geweest voor onze afdeling. Er was een grote verscheidenheid 
aan activiteiten die zich over het algemeen konden verheugen in een grote belangstelling.  
 
De leden 
In 2019 sloten we af met 378 leden. Twaalf leden meer dan in 2018 toen we eindigden met 
366 leden. In 2019 zijn er 63 nieuwe leden bij gekomen. Er is dus sprake van een stijgende 
trend. De afname van abonnees van de afgelopen jaren is gelukkig gekenterd.  
 
Het bestuur 
Het bestuur vergadert maandelijks (uitgezonderd de zomervakantie) met zes personen en 

kent de onderstaande samenstelling: 

1. Mercedes Docter: voorzitter*, 2e penningmeester, bloemschikken, workshops, 
cursussen, excursies 

2. Anke van Kruijssen: secretaris, jaarprogramma   
3. Jan Willem Pondman, vicevoorzitter, PR en wijksafari’s 
4. Cees Stam, penningmeester  
5. Wessel van Schagen: lezingen, kwekersclub en nieuwsbrief 
6. Mariet Bos, redactie De Nieuwe Stek 

 
Begin 2019 heeft het bestuur een aantal wijzigingen ondergaan. Theo Röling trad af als 
penningmeester. Hij werd opgevolgd door het in maart benoemde bestuurslid Cees Stam. 
Anke van Kruijssen nam het secretariële stokje over van Wessel van Schagen, die aanbleef 
als gewoon bestuurslid voor de coördinatie van de lezingen en nog altijd het coördinatorschap 
van de kwekersclub voor zijn rekening neemt. Een behoorlijke taak waarvoor het bestuur nog 
steeds op zoek is naar een vrijwilliger. Daarnaast verzorgt hij ook de nieuwbrief. 
Jan Willem Pondman nam als aspirant-bestuurslid de PR over van Anke van Kruijssen en 
ontfermde zich ook over een nieuwe activiteit: de wijksafari’s. Tevens is hij vicevoorzitter. 
Alleen Mariet Bos bleef op haar post als redacteur van de Nieuwe Stek. 
Mercedes Docter* heeft halverwege het jaar 2019 aangegeven per maart 2020 te stoppen met 
het voorzitterschap. Vanaf dat moment zijn wij in ons eigen netwerk naarstig op zoek gegaan 
naar een opvolger. Tot op heden zonder het beoogde resultaat.  
Onze ledenadministratie wordt uitgevoerd door Julian de Groot.  

De vrijwilligers 
Er zijn maar weinig verenigingen die kunnen beschikken over zoveel enthousiaste vrijwilligers. 
Of het nu gaat om het rondbrengen van de Nieuwe Stek, het bemensen van een pr-kraam of 
ondersteuning op de lezingenavonden of de organisatie van de Open Tuinenweekenden, een 
oproep of telefoontje is vaak genoeg om de bezetting weer rond te krijgen. Op 31 december 
2019 waren er 49 vrijwilligers actief voor Groei & Bloei Midden-Kennemerland. 
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Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet organiseert het bestuur jaarlijks een speciaal 
vrijwilligersuitje. Zaterdag 14 september was het weer zover. Op een warme, zonnige zaterdag 
was het verzamelen bij de Johanna’s Hof te Castricum. Om stipt 10.00 uur werd de koffie 
geserveerd met een overheerlijk taartje. De voorzitter sprak de aanwezigen toe om hen te 
bedanken voor hun inzet. Uiteindelijk zijn zij het cement van onze vereniging. Als bestuur zijn 
wij hier bijzonder trots op. Zonder de vrijwilligers zouden we al onze activiteiten niet tot uitvoer 
kunnen brengen. 
Na de koffie was er een rondwandeling door het duin/bosgebied rondom de Johanna’s Hof  
onder leiding van twee gidsen van het PWN. Zij hadden veel te vertellen over de natuur, de 
totstandkoming van dit unieke landschap en de veranderingen die plaats vinden om ons 
waterwingebied gezond en duurzaam te houden. Bij een meertje werden we zowaar verrast 
door het ijsvogeltje.  
Na afloop van de wandeling kregen alle aanwezigen een gevarieerd bollenpakket 
overhandigd. Ja, in de herfst nog even de handen uit de mouwen om de bollen te planten!  
En dan sluiten we het jaar af door tegen kerstmis alle vrijwilligers te verrassen met een 
kerstkrans.  
Bij de volgende alinea ziet u welke activiteiten door al deze vrijwilligers mogelijk zijn. Als u 
deze onderstaande alinea gelezen hebt, dan begrijpt u dat wij een hele ‘rijke’ afdeling zijn. 
 
De evenementen en activiteiten 
Het jaarprogramma 2019 was toegevoegd aan ‘De Nieuwe Stek’ van december 2019. Op de 
nieuwjaarsbijeenkomst van januari 2020 lagen er nog vele exemplaren die uitgereikt werden 
en uiteraard is het jaarprogramma ook terug te vinden op onze website:  
https://midden-kennemerland.groei.nl/.  
Hieronder treft u een overzicht van de activiteiten op categorie en datum aan: 
 

Tuinactiviteiten, cursussen en PR in 2019 

1. 21 januari: cursus moestuinieren, vijf avonden afsluitend met een excursie 
2. 15 januari: cursus tuinontwerpen, totaal zes avonden te Heiloo 
3. 22 februari: cursus fruitbomen snoeien 
4. zaterdag 4 mei: Groenbeurs, Tuin van kapitein Rommel te Castricum 
5. zaterdag 18 mei: Groenmarkt, Tuin van Röling te Heiloo 
6. zondag 26 mei de Lentefair op het Willibrordusterrein 
7. 8 t/m 16 juni Nationale Tuinweek 8 t/m 16 juni 
8. Open Tuinen Weekenden: een estafette in de drie kernen: 25 en 26 mei te Heiloo en 

Limmen; 15 en 16 juni te Akersloot, Castricum en Uitgeest en afsluitend met 
Heemskerk op 29 en 30 juni 2019. 

9. Zaterdag 7 september Uit&Zo te Heiloo 
10. Najaar 2019 zes avonden de cursus beplantingsplan te Heiloo 
11. Twee tuinclubs met diverse activiteiten per club. Wegens grote belangstelling is er in 

het najaar nog een derde tuinclub van start gegaan. 

 

Bloemdesignactiviteiten in 2019 

1. vanaf wo 6 mrt.: workshop bloemdesign ‘lente’, ook 27 mrt. en 22 mei. 
2. wo 17 april: bloemdesign Paasarrangement  
3. mei 2019: Limmer bloemendagen, bloemschikken 
4. wo 18 sept.: workshop bloemdesign ‘herfst’ ook op 2 en 30 okt.  
5. Di 15 oktober: workshop bollenmand  
6. Wo 11 december: bloemdesign Kerstarrangement 
7. Daarnaast waren er zes studieclubbijeenkomsten (bloemdesign) op 7 en 28 maart, 3 

en 23 mei, 5 en 11 september, 9 en 3 oktober en 6 november 

 

https://midden-kennemerland.groei.nl/
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Excursies, dagtochten, tuinenreis in 2019 

1. 16 april: excursie 1: naar bloembollenbedrijf van de firma Apeldoorn te Egmond 
Binnen. 

2. 16 mei excursie 2: naar bloembollen- en bloemenbedrijf van de firma Mientjes te 
Heemskerk 

3. 8 t/m 12 juli: meerdaagse tuinenreis naar Duitsland 
4. za 22 juni: busdagtocht  naar Noord-Brabant (Gilze, Den Hout). 
5. 6 juni: excursie 3 naar plantennursery te Lisse.  

 

Lezingen in 2019 

Voor de lezingen maakten we gebruik van twee locaties, te weten de Ter Coulsterkerk te 
Heiloo en het Clusius College aan de Oranjelaan te Castricum.  

 

1. Dinsdag 15 januari: Bert Vermeijden: “de Tuinenreis naar Duitsland” gevolgd door de 
nieuwjaarstoost te Heiloo. 

1. Donderdag 7 februari: Harry Pierik: ‘Mijn verborgen stadstuinen' te Castricum 
2. Woensdag 13 maart Algemene Ledenvergadering te Heiloo gevolgd door een korte  

presentatie van Dorien Kotterman over ‘Het Groenspoor'.  
3. Donderdag 18 april: Peter Knippels: ‘Bloembollen in de natuur’ te Castricum.  
4. Woensdag 8 mei: Marc Siepman: ‘Alle beestjes helpen’ te Heiloo. 
5. Woensdag 11 september: Johan Stuart: ‘’De toekomst van de natuur in NH (polder) 

en Dick Groenendijk (duinen)’’ te Heiloo 
7. Donderdag 10 oktober Martijn Oud: ‘De geheime wereld van de paddenstoelen’ te  

Castricum 
8. Woensdag 13 nov.: Romke van de Kaa: ‘Mooi verwilderen van de tuin’ te Heiloo. 

 

We kijken terug op een breed, groen en gevarieerd programma met in totaal 41 activiteiten, 
waarbij we zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van onze leden. Toch kan het zijn 
dat wij iets missen of over het hoofd zien. Schroom niet en laat het ons weten.  
Daarnaast zijn er veel ‘groene’ projecten waarin onze vrijwilligers ook actief zijn zoals de 
projecten ‘bijenlint’, ‘Groene Brug’, Groenspoor en ‘Groen Kapitaal’. Bij deze projecten is er 
veelal samenwerking en overleg met andere ‘groene’ organisaties, de gemeenten in ons 
gebied en de provincie Noord-Holland.  
 
De kwekersclub 
Sinds oktober 2013 is er een enthousiaste groep Groei & Bloeiers (kwekers) die gehoor geven 
aan de oproep van Wessel van Schagen om te zaaien, stekken, oppotten en planten. De 
plantjes worden op verschillende momenten verkocht. Dat gebeurt op onze lezingenavonden, 
maar vooral in het voorjaar als het seizoen van start gaat bij de Tuin van Kapitein Rommel. 
Men weet de kraam van Groei & Bloei dan goed te vinden en wie het eerst komt, het eerst 
maalt. Dat verklaart de aanwezigheid van vele kopers al ruim voor de aanvangstijd. De 
kwekersclub heeft in 2019 dan ook gezorgd voor een recordopbrengst.  
Daarnaast versieren de planten en bloemen onze PR-kraam bij diverse evenementen (bv. bij 
UitenZo). Hebt u ook plantjes of te veel stek- en zaaigoed over? Niet naar de composthoop!  
Bel of mail even naar onze Wessel van Schagen. 
 
De wijksafari’s 
In 2019 is Groei & Bloei MK gestart met een nieuwe activiteit: de wijksafari. Getriggerd door 
de oprukkende verstening van onze leefomgeving (de vele stenen voortuinen in met name de 
nieuwbouwwijken) en het enthousiasme van Dorien Kotterman, heeft ons bestuur zich 
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gecommitteerd aan deze nieuwe activiteit waarvoor we subsidie ontvangen van de 
deelnemende gemeenten en ons de kans biedt onze vereniging voor het voetlicht te brengen. 
Met de onderstaande tekst werd uitleg gegeven aan deze nieuwe activiteit in de pers en onze 
DNS. 
Klimaatverandering: we hebben er allemaal mee te maken. Maar tegen een hoosbui? Zijn 
tuinen, straten en parken voorbereid op langdurige droogte of hoosbuien? Wat kan de 
gemeente doen en wat kunt u zelf doen? Praat mee over hoe we tuinen en het openbaar groen 
klimaatbestendig kunnen maken. En ook aantrekkelijker voor mensen, vogels, bijen en 
vlinders. Zo worden de wijkbewoners uitgenodigd om lopend of fietsend samen met 
“vrijwilligers/experts” van de vogelbescherming, landschap Noord-Holland, Groei & Bloei de 
wijk in te gaan en ideeën op te doen hoe we met elkaar verbeteringen kunnen aanbrengen 
zodat behalve het behouden van water in de tuinen ook een betere omgeving voor insecten, 
vlinders, bijen, egels en planten kan ontstaan. 
 
De volgende wijksafari’s zijn gerealiseerd: 

1. Op 25 mei waren we in Heiloo met ruim 60 heel erg enthousiaste (toekomstige) 
bewoners van Zuiderloo op pad. 

2. Op 15 juni trokken we met hetzelfde programma naar Castricum. De keuze was 
gevallen op een deel van de wijk De Bloemen. 

3. Op 6 juli waren we met ongeveer 30 belangstellenden in Bergen in Saenegheest. 
4. Op 31 augustus fietsen we met ruim 70 belangstellende een route door Limmen 
5. 21 september in Ypenstein in Heiloo 
6. 28 september in Egmond aan de Hoef. 

 
In alle gevallen was er sprake van een combinatie van voorlichting door experts over hoe water 
het beste kan worden vastgehouden in de tuinen, kennisuitwisseling en het bezoeken van 
goede voorbeelden. Bij alle bijeenkomsten was onze PR-kraam aanwezig en werden er 
plantjes van de kwekersclub verkocht. Bart Korf verzorgde in het programma een presentatie 
tuinontwerp. Ook leverden de wijksafari’s ons nieuwe leden op. In totaal waren er meer dan 
300 belangstellenden voor de wijksafari’s. 
We kijken terug op goede bijeenkomsten en zijn blij dat de wijksafari’s ook in 2020 
gecontinueerd zullen worden. 
 
PR 

In het bovenstaand overzicht staan veel PR-activiteiten. Tijdens deze activiteiten staat het PR-
team met een stand van Groei & Bloei op o.a. de Lentefair, de Tuin van Kapitein Rommel, de 
groenbeurs bij Röling, maar was ook aanwezig bij de wijksafari’s. Het PR-team is altijd 
aanwezig tijdens alle acht lezingen. In 2019 was het PR-team negentien keer aanwezig en 
actief met haar PR-stand. De aanwas van 63 nieuwe leden is hier deels aan te danken.  

 
De financiën 
Deze paragraaf is kort: het jaar 2019 sluiten we met een klein positief resultaat af. De 
penningmeester geeft aan ‘’tevreden” te zijn. En dat zegt wel wat! In zijn financieel verslag 
tijdens de Algemene Ledenvergadering leest u waarom. 
 
Deelname aan de Raboclubkasactie 
 
Groei & Bloei Midden-Kennemerland deed in 2019 in de categorie Natuur en Milieu weer mee 
met de Rabobank Clubkas Campagne met de tekst: “Groei & Bloei organiseert voor 
tuinliefhebbers lezingen en cursussen om te inspireren, motiveren en om samen te 
vergroenen. Dus meer planten, bloemen, bomen, vlinders, bijen, vogels en egels in uw tuin. 
Ervaar dit geluksgevoel. In mei en juni organiseren we De Open Tuinen Dagen. U bent allen 
welkom!”  
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Er was een bedrag van € 225.000,- te verdelen over de deelnemende clubs. Met deze actie 
haalde onze vereniging een bedrag op van € 336,00.  
Een dank aan allen die hun stem op ons uitbrachten. 
 
‘De Nieuwe Stek’ & digitalisering  
Mariet Bos is vanaf 2017 onze hoofdredacteur, zij regelt dat er én genoeg kopij binnenkomt 
én dat er een goede variatie is in de onderwerpen. Jack de Geus verzorgt, ook vanaf 2017, de 
lay-out.  
Door het werk van deze twee vrijwilligers is ons nieuwsblad heel aantrekkelijk. Velen willen dit 
graag blijven ontvangen. Bart Walgemoed regelt met een groot team ‘bezorgers’ dat iedereen 
het ontvangt. Er zijn wel steeds meer leden en belangstellenden die DNS digitaal ontvangen. 
Zo zullen alle nieuwe leden DNS alleen nog digitaal ontvangen. Ondanks herhaalde oproepen 
blijkt dat een groot deel van onze leden er de voorkeur aangeeft DNS in de papieren versie te 
ontvangen. Het voornemen van het bestuur de digitale verspreiding te optimaliseren gaat met 
kleine stapjes. Het ledenaantal op 31 december 2019 is 378. 131 leden ontvangen De Nieuwe 
Stek (DNS) digitaal. Een klein aantal leden heeft geen computer en kan DNS sowieso niet 
‘digitaal ontvangen. Daar heeft het bestuur respect voor. Leden die niet in onze afdeling wonen 
(Bergen, Heerhugowaard, Alkmaar, Schermer, etc.) krijgen De Nieuwe Stek uitsluitend digitaal 
of tegen een vergoeding thuisgestuurd. 
De digitale versie ziet er trouwens nog fleuriger en aantrekkelijker uit dan de papieren De 
Nieuwe Stek.  Maar het bestuur kan zich heel goed voorstellen dat leden het soms prettiger 
vinden om vanaf papier te lezen, het papier in je handen te kunnen houden.   
Van ca 315 leden hebben we een mailadres. Deze leden ontvangen ongeveer een keer in de 
maand van Wessel van Schagen een nieuwsbrief. Daarnaast gaat deze nieuwsbrief ook naar 
ca 200 ‘Groene Vrienden’. Groei & Bloei Midden-Kennemerland heeft redelijke vorderingen 
gemaakt op gebied van de digitale informatie maar er moeten nog meer stappen gezet worden.  
Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van november 2019 besloten om per 2020 over 
te gaan van vijf uitgaven naar vier uitgaven om zo de hoge kosten van DNS te drukken. 
Daarnaast zullen in DNS de verslagen van de lezingen, excursies en andere evenementen 
verkort worden opgenomen, waarbij de hele versie altijd is terug te vinden op onze website. 
Een ludieke actie om papieren lezers over de streep halen, heeft tot op heden geen resultaat 
gehad. Hebt u zelf nog ideeën om de digitale DNS beter voor het voetlicht te brengen, dan 
houden we ons graag aanbevolen voor tips. Uiteindelijk is met een papieren versie veel geld 
gemoeid. Geld dat we ook aan andere zaken voor de vereniging zouden willen besteden. 
 
Doelstellingen voor 2020 
Het bestuur blijft streven naar een uitgebreid en gevarieerd activiteitenprogramma. U ontvangt 
als lid niet alleen elf keer per jaar het prachtige recent herziene magazine “Groei & Bloei” maar 
ook vier maal DNS. Er is een grote keuze aan activiteiten die voor leden soms gratis zijn of 
anders met een aantrekkelijke korting te bezoeken zijn of aan deel te nemen.  
Bovendien hopen we ook dat mensen met groene vingers, liefhebbers van de natuur, 
bloemschikkers, moes-/volkstuinders, door Groei & Bloei een extra stimulans ervaren bij hun 
groene interesse. Mooier nog: besluiten lid te worden van Groei & Bloei. Dan doen we o.a. 
door belangstellenden zich te laten inschrijven voor onze nieuwsbrieven. De opgave hiervoor 
gebeurt tijdens de vele PR-activiteiten. 
Voor 2020 continueren we uiteraard onze drukbezochte lezingen te Heiloo en Castricum, de 
bloemschikworkshops, de tuinclubs, de cursussen tuinontwerp, beplantingsplan, snoeien, de 
Open Tuinenweekenden en het continueren van de nieuwe activiteit de wijksafari’s. 
 
De samenwerking met provincie, gemeentebesturen en diverse Groene Organisaties wordt 
steeds intensiever. Een van de doelen is het promoten van biodiversiteit, tegengaan van 
verstening van de tuinen, het verbinden van kleinere stukjes natuur. 
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U ziet: genoeg plannen voor een krachtig en gezond Groei & Bloei Midden-Kennemerland. 
Vrijwilligers en bestuur zullen er hard aan werken.  
 
Opgesteld namens het bestuur door de secretaris Anke van Kruijssen, 8 maart 2020 


