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 Midden-Kennemerland   

Sociaal Jaarverslag 2020 Groei & Bloei Midden-Kennemerland  

Eufemistisch geformuleerd kunnen we stellen dat 2020 een bijzonder jaar was. Startend met 
een drukbezochte lezing en de Nieuwjaarsborrel in januari, gevolgd door een lockdown in 
maart. De meeste activiteiten die gepland stonden, kwamen te vervallen, al mogen we ons 
gelukkig prijzen met doorzetters en creatievellingen onder ons die het toch mogelijk maakten 
om behoorlijk wat activiteiten door te laten gaan. 
Dit jaarverslag zal daarom een stuk korter en bondiger zijn dan voorgaande jaren. Het behoeft 
geen verdere uitleg wat hieraan ten grondslag ligt. 
 
De leden 
2020 sloten we af met 363 leden. Vijftien minder dan waar we in 2019 mee eindigden. Voor 
een jaar waarin er nauwelijks pr-activiteiten mogelijk waren, is dit geen gek resultaat. 
Er zijn in 2020 28 nieuwe leden bijgekomen en 45 leden hebben hun abonnement beëindigd. 
 
Het bestuur 

 Normaal gesproken vergadert het bestuur maandelijks bij een van de bestuursleden thuis 
(om de kosten te drukken). Het afgelopen jaar is er in januari en februari nog bij iemand thuis 
vergaderd. Daarna zijn er nog vijf vergaderingen geweest op een locatie die voldeed aan de 
Covidmaatregelen. Dit betekende het huren van een ruimte in de Ter Coulsterkerk. 
Daarnaast was er veel telefonisch- en mailcontact.  

In 2020 kende het bestuur de volgende samenstelling:: 

1. Mercedes Docter: voorzitter*, 2e penningmeester, bloemschikken, workshops, 
cursussen, excursies. Aftredend in 2020. 

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 
7. Geno de By, aspirant lid, pr, FB en Instagram 
8. Dico Treskes, aspirant lid en vanaf november 2020 waarnemend voorzitter. 

 
Mercedes Docter had al lange tijd aangegeven af te willen treden als voorzitter. Tijdens de 
ALV van maart 2020 zou zij officieel afscheid nemen. De ALV van maart 2020 vond niet plaats 
en Mercedes gaf aan, gezien de bijzondere omstandigheden, nog even aan te willen blijven 
als voorzitter. Maar in november 2020 was de maat echt vol. Mercedes had ondertussen ook 
zitting genomen in de ledenraad van Groei & Bloei landelijk. Er lag genoeg op haar bordje en 
het werd echt tijd het stokje over te dragen. De taken van Mercedes zijn in deze vergadering 
verdeeld en ‘’en petit comité’’ heeft zij afscheid genomen. Maar Mercedes is Mercedes niet als 
zij toch nog behoorlijk aanwezig is. Zij blijft betrokken als coördinator, docent bloemschikken, 
de plantenestafettes, het bijenlint etc.  
Ondertussen was er gelukkig een nieuw aspirant bestuurslid aangetreden: Dico Treskes. Hij 
was bereid om vooralsnog het voorzitterschap tijdelijk over te nemen. 
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Bij de start van het nieuwe jaar was als aspirant lid aangetreden Geno de By. Zij nam de pr- 
taken over van Anke van Kruijssen. Zij ontfermt zich ook over onze Facebookpagina’s en is 
gestart met Instagram.  
Anke van Kruijssen continueerde haar taak als secretaris. 
Begin mei 2020 gaf Jan-Willem Pondman aan te willen stoppen als bestuurslid. Als vrijwilliger 
blijft hij betrokken bij onze vereniging en bood vooral ondersteuning bij de wijksafari’s. 
Wessel van Schagen gaf het afgelopen jaar te kennen dat hij de taak van coördinator van de 
stekkenclub graag wil overdragen aan iemand anders. Hiervoor is al een paar maal een 
vacature uitgegaan. Daarnaast wil hij graag de coördinatie van de lezingen overdragen aan 
iemand anders. Binnen het bestuur is hier mogelijk al een oplossing voor. Wessel houdt zich 
nog wel bezig als coördinator van de nieuwsbrieven die in deze tijd een steeds belangrijkere 
invulling kreeg. Zij verschenen vaker en met meer inhoud. Mariet Bos verzorgt de redactie van 
DNS waarover u verderop meer leest.. 
Daarnaast wordt onze ledenadministratie nog altijd uitgevoerd door Julian de Groot.  

 

De vrijwilligers 
Onze betrokken en enthousiaste vrijwilligers hebben dit jaar niet zo veel kunnen doen als 
voorgaande jaren. Maar ook dit jaar werd DNS gewoon rondgebracht, waren er mensen die 
hielpen bij het bollen planten, de wijksafari’s en de twee lezingen die wel doorgingen. 
En traditie heet niet voor niets traditie. Tegen de Kerst hebben we zoals elk jaar de vrijwilligers 
“verrast” met de kerstkrans. 
 
De evenementen en activiteiten 
Het jaarprogramma 2020 lag klaar voor verzending en was toegevoegd aan ‘De Nieuwe 
Stek’ van januari 2020. Helaas zijn de overige exemplaren die we verstrekken bij onze 
lezingen en pr-activiteiten niet uit de doos gekomen.  
Het actuele en aangepaste programma stond wel op onze website:  
https://midden-kennemerland.groei.nl/.  
 
Hieronder treft u het overzicht aan van de activiteiten die doorgang vonden: 
Tuinactiviteiten, cursussen en PR in 2020: 

1. 29 januari: workshop fruitbomen snoeien 
2. 7 februari start cursus beplantingsplan. Na twee lessen is de cursus komen te 

vervallen, de cursus wordt vervolgd zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. 
3. Er zijn drie tuinclubs actief geweest de afgelopen zomer. Een vierde tuinclub is in 

oprichting. 

Alle overige geplande activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden. 

 

Bloemdesignactiviteiten in 2020 

Er werden drie lessen in het voorjaar en najaar gegeven. Zowel in de middag als de 
avond. Er zijn geen studieclubbijeenkomsten geweest. 

 

Excursies, dagtochten, tuinenreis in 2020 

In het jaar 2020 zijn er twee verschillende excursies geweest die tweemaal plaatsvonden. 
Alle overige reizen konden niet doorgaan. 

1. Op zaterdag 28 augustus en 19 september vond een rondleiding plaats door Joop 
van Castricum in het infiltratiegebied van de duinen te Bakkum. 

2. Op 26 augustus en 3 oktober vond een excursie plaats naar de Nerinekwekerij van 
de firma Van Keulen. Onder de bezielende rondleiding van Niek van Keulen kon een 
klein gezelschap genieten van al het moois op deze kwekerij. 

https://midden-kennemerland.groei.nl/
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Lezingen in 2020 

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.  Voor 2020 hadden we het 
mooi verdeeld. Een lezing te Castricum en een lezing te Heiloo. 

1. Woensdag 8 januari was de lezing over de geplande reis naar Engeland door Kitty 
Wiegert. De lezing werd gevolgd door een “Tour de France” de rondreis van Bart en 
Willemien Korf door Frankrijk. Er werd afgesloten met de Nieuwjaarsborrel 

2. Op 4 februari vond de lezing plaats te Castricum over “Hoe hard is winterhard” door 
Gerard van Buiten. 

We kijken terug op een programma dat door overmacht werd getroffen en waarvan de meeste 
geplande lezingen niet door konden gaan. 
 
De kwekersclub 
De kwekersclub was in het voorjaar al druk bezig geweest met zaaien, stekken en verpotten. 
Er waren dan ook heel wat kratjes met prachtig stekgoed aanwezig begin april dat helaas 
zijn weg niet kon vinden naar de gebruikelijke markten. 
Niet getreurd. Op de oprit van Mercedes aan de Baetenburg werd de aanhanger met inhoud 
en schragen met kratjes geplaatst. En ja wel, men wist ons te vinden. Zodat we ondanks de 
vervallen markten toch nog veel plantjes hebben kunnen verkopen, waardoor er al met al 
nog een aardig bedrag is binnengekomen nl. € 448,00  
 
De wijksafari’s 
Voor 2020 stonden er zes wijksafari’s gepland voor de locaties Groet, Egmond–Binnen, 
Bakkum–Zuid, Heiloo, (Vrieswijk, Termeijen, Baetenburg, Marienstein, Boekenstein, 
Vredenoord), Akersloot, Heiloo, (stationsbuurt). Dorien Kotterman is de coördinator van de 
wijksafari’s en brengt de verschillende partijen bij elkaar. Helaas heeft in een aantal gevallen 
de communicatie vanuit de gemeente BUCH gefaald, waardoor wijkbewoners en andere 
deelnemers niet op de hoogte gesteld werden van de geplande activiteit. Mede op basis 
hiervan moesten twee wijksafari’s komen te vervallen.  
Er zijn vier wijksafari’s doorgegaan die succesvol waren. Zij vonden plaats in aangepaste 
vorm qua aantal deelnemers en indeling van de locatie waardoor een educatieve en 
interessante rondleiding door de wijk mogelijk was. In Castricum leidde dit tot een vermelding 
in de pers (Nieuwsblad van Castricum). Voor deelnemende kinderen waren er speciale 
kinderactiviteiten georganiseerd. Deze konden maar zeer beperkt doorgaan. 
Voor 2021 is er niet langer subsidie beschikbaar voor het organiseren van wijksafari’s vanuit 
de gemeentes. Als bestuur beraden we ons op de mogelijkheden om deze vorm van 
educatieve voorlichting in met name de nieuwbouwwijken te continueren. De samenwerking 
met Dorien Kotterman zal zeker gecontinueerd worden. 
Bij de wijksafari’s die doorgingen was de pr-kraam van Groei & Bloei aanwezig en werden er 
ook plantjes verkocht. Helaas niet in die aantallen die we gewend waren van het jaar 
daarvoor. 
 
PR 

De meeste pr-activiteiten, die normaal gesproken gekoppeld zijn aan markten, lezingen en 
evenementen vonden dit jaar niet plaats.  

Tijdens de wijksafari’s was er wel pr-materiaal aanwezig en is er ook nog wat verkocht aan 
gereedschappen, planten en tuinartikelen. 
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De financiën 
Een opmerking van onze penningmeester: als er niets georganiseerd wordt, komt er niets 
binnen maar gaat er ook niets uit. De maandelijkse overzichten bleven dan ook erg statisch. 
Deze paragraaf is kort: het jaar 2020 sluiten we met een resultaat van € 3.395,00 af. Het 
financieel verslag ligt ter inzage tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
 
Deelname aan de Raboclubkasactie 
In gewijzigde vorm deed Groei & Bloei Midden-Kennemerland in 2020 weer mee met de 
Rabobank Clubkas Campagne. Het doel was om extra gelden te genereren voor het 
continueren van de wijksafari’s en acties ten behoeve van een vermindering van de 
wateroverlast in een versteende leefomgeving. 
Er was een bedrag van € 225.000,- te verdelen over de deelnemende clubs. Met deze actie 
haalde onze vereniging een bedrag op van € 267,41. Dank aan allen die hun stem op ons 
uitbrachten. 
 
‘De Nieuwe Stek’, de nieuwsbrieven & digitalisering  
Doordat er minder gebeurde dan in voorgaande jaren besloot het bestuur om het aantal 
oplages van DNS het afgelopen jaar aan te passen. In 2020 is DNS drie keer in plaats van de 
gebruikelijke vier keer verschenen. De coördinatie geschiedde onder leiding van Mariet Bos 
die als onze hoofdredacteur regelt dat er én genoeg kopij binnenkomt én dat er een goede 
variatie is in de onderwerpen. Zij was bang dat dat extra lastig zou zijn dit jaar, maar niets 
bleek minder waar. Er kwam genoeg kopij binnen om DNS mee te vullen. Jack de Geus 
verzorgde de lay-out. Hij kreeg er een taak bij omdat de nieuwsbrieven die nu meer uitkwamen 
in de lay-out moesten komen van het format van Groei & Bloei landelijk. En dat is met de 
nodige inspanning heel goed gelukt. Om onze adverteerders tevreden te houden zijn aan elke 
nieuwsbrief ook advertenties toegevoegd. Juist in deze tijd is het belangrijk om de lokale 
middenstand te ondersteunen. 
Zoals al hierboven beschreven, wilden we toch graag het contact met onze leden niet 
verwaarlozen en is er extra ingezet op de verschijning van de nieuwsbrieven. Als coördinator 
van de nieuwsbrieven had Wessel van Schagen hier nog een aardig klusje aan. 
In het afgelopen jaar zijn er dan ook meer dan tien nieuwsbrieven verschenen! 
De nieuwsbrieven verschijnen alleen digitaal. Mensen kunnen zich hier eenvoudig voor 
aanmelden door op de website de aanmeldingsknop aan te klikken en zich op te geven voor 
de nieuwsbrief. Ondertussen ontvangen naast onze leden meer dan 400 mensen onze 
nieuwsbrief digitaal. 
DNS verschijnt digitaal en op papier. Voor het bezorgen van de papieren versie regelt Bart 
Walgemoed met een groot team ‘bezorgers’ de distributie. 
Ondanks diverse acties om te bewerkstelligen dat we over kunnen gaan op alleen maar een 
digitale verspreiding van DNS is dat ook het afgelopen jaar niet gelukt. Nog veel leden willen 
de DNS op papier ontvangen. Wij respecteren deze keus, maar blijven ervoor pleiten om toch 
te overwegen over te gaan op de digitale versie. Deze is niet alleen duurzamer, mooier en 
kleurrijker qua lay-out, maar het zou de vereniging behoorlijk veel kosten besparen. Geld 
waarmee we andere activiteiten mee kunnen organiseren. 
 
Doelstellingen voor 2021 
Het bestuur staat te popelen om in 2021 weer verschillende activiteiten te kunnen ontplooien. 
Daarvoor was in november 2020 als een mooi jaarprogramma opgesteld voor 2021. 
Helaas moesten we al snel constateren dat de nieuwe Covidmaatregelen het sowieso 
onmogelijk maakte om de maanden januari en februari iets te kunnen doen. 
Alle andere geplande activiteiten zijn onder het grootst mogelijk voorbehoud geprogrammeerd. 
Wat wel of niet doorgaat hangt af van de cijfers rondom de verspreiding van dit grillige virus. 
Het is daarom van groot belang de website te blijven raadplegen waar wijzigingen worden 
opgenomen over de activiteiten. 
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Het betekent waarschijnlijk ook, dat als er wel activiteiten kunnen doorgaan, dit in eerste 
instantie in gewijzigde vorm zal zijn. Dat heeft betrekking op de locatie (alleen grote ruimtes 
met genoeg tussenruimte tussen de deelnemers) en de groepsgrootte (aantallen zullen 
wellicht beperkt worden). De voornaamste doelstelling voor 2021 is dan ook: opstarten van 
zoveel mogelijk activiteiten al dan niet in aangepaste vorm. 
Als er dan geen activiteiten zijn, is er altijd nog het mooie en actuele magazine van  
Groei & Bloei. Hierin staan veel goede artikelen en er is ook altijd weer aandacht voor een 
bijzondere plant, tuin en bol en veel adviezen voor het tuinieren. En als u dan niet zo veel te 
doen hebt, bezoek dan ook zeker de website van de vereniging: www.groei.nl. 
Hier staan mooie aanbiedingen voor zaden, gereedschap, landelijke acties en workshops. 
Daarnaast zijn er handige instructiefilmpjes voor het snoeien van struiken en bomen. Ook 
bloemschikdemonstraties kunt u hier volop vinden. 
Maar vergeet ook niet onze eigen website met de actuele gegevens. 
Voor 2021 streven we naar het weer opstarten en continueren van onze drukbezochte lezingen 
te Heiloo en Castricum, de bloemschikworkshops, de tuinclubs, de cursussen tuinontwerp, 
beplantingsplan, moestuinieren, snoeien, de Open Tuinenweekenden, de dag en weekreizen 
en excursies en zo mogelijk het continueren van 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. Door middel van de 
‘’plantenestafette’’ en het bijenlint zijn in het najaar zowel in Heiloo als in Castricum weer 
behoorlijk veel bollen geplant. Ook hiervoor was aandacht in de lokale pers. Voor 2021 zijn we 
zeker van plan deze activiteit in het kader van de biodiversiteit te continueren. 
 
U ziet: er staan genoeg activiteiten gepland, de energie en creativiteit is er. Nu nog afwachten 
wat er allemaal mogelijk is.  
 
Opgesteld namens het bestuur door de secretaris Anke van Kruijssen, 24 januari 2021 

http://www.groei.nl/

