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 Midden-Kennemerland   

Sociaal Jaarverslag 2021 Groei & Bloei Midden-Kennemerland  

Het jaar 2021 was evenals 2020 een bijzonder jaar. Het jaarprogramma was veelbelovend 
maar helaas werden we door de (Covid) cijfers ingehaald waardoor de meeste activiteiten 
geen doorgang vonden. Ook dit jaarverslag zal daarom een stuk korter en bondiger zijn dan 
die van voorgaande jaren. Het behoeft geen verdere uitleg wat hieraan ten grondslag ligt. 
 
De leden 
2021 sloten we af met 356 leden. Veertien minder dan waar we in 2020 mee eindigden. Voor 
een jaar waarin er nauwelijks pr-activiteiten mogelijk waren, is dit geen gek resultaat. 
Er zijn in 2020 29 nieuwe leden bijgekomen en 37 leden hebben hun abonnement beëindigd. 
 
Het bestuur 

 Alle vergaderingen van het afgelopen jaar vonden plaats in de Ter Coulsterkerk te Heiloo. Dit 
bracht wel extra kosten met zich mee maar was de enige plek waar we op gepaste afstand in 
een grote ruimte met elkaar in overleg konden. Het bestuur is in 2021 negen maal bij elkaar 
geweest op de volgende data: 

1. 23 januari 2021 
2. 27 februari 
3. 7 mei 
4. 25 juni 
5. 27 augustus 
6. 24 september 
7. 14 oktober 
8. 26 november 
9. 10 december  

Daarnaast was er veel telefonisch- en e-mailcontact.  

In 2021 kende het bestuur de volgende samenstelling:: 

1. Dico Treskes, aspirant lid en vanaf november 2020 waarnemend voorzitter. 
2. Mercedes Docter: bestuurslid, coördinatie bloemschikken, workshops, cursussen, 

excursies. Aftredend in 2020, maar wel aanwezig bij de bestuursvergaderingen 
vanwege de overdracht en ondersteuning van de nieuwe voorzitter. 

3.  Anke van Kruijssen: secretaris, coördinatie kwekersclub en lezingen, jaarprogramma   
4. Cees Stam, penningmeester, coördinatie kwekersclub 
5. Wessel van Schagen: lezingen, kwekersclub en nieuwsbrieven afgetreden eind juni 

2021. 
6. Mariet Bos, redactie De Nieuwe Stek en nieuwsbrieven 
7. Geno de By- Neuhuys, aspirant lid, pr, FB en Instagram en nieuwsbrieven 

 
In het jaar 2021 heeft Dico Treskes de negen bestuursvergaderingen van onze vereniging 
voorgezeten. Voor de zomervakantie heeft hij te kennen gegeven dat hij het voorzitterschap 
niet kon combineren met een andere bestuursfunctie en aan het einde van 2021 zou aftreden. 
Wessel van Schagen gaf voor de zomervakantie te kennen dat ook zijn laatste 
werkzaamheden als bestuurder voor de vereniging zouden stoppen in juni 2021. Hij blijft wel 
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vrijwilliger van onze vereniging. Binnen het bestuur heeft toen een herverdeling van taken 
plaatsgevonden. Anke van Kruijssen nam als secretaris de coördinatie van de lezingen op 
zich. De taak van coördinatie van de kwekersclub werd verdeeld tussen Cees Stam en Anke 
van Kruijssen. Mariet Bos en Geno de By boden aan de nieuwsbrieven te willen gaan 
verzorgen. Restte ons nog een vacature: die van voorzitter per januari 2022. Vele oproepen 
zijn gedaan via DNS, de nieuwsbrieven en door persoonlijke benadering. Helaas zonder het 
gewenste resultaat. Heel erg blij is het bestuur dan ook dat Mercedes Docter in de herfst 
aangaf om zolang er geen nieuwe voorzitter is, de taak van voorzitter weer tijdelijk op zich te 
nemen. 
Concluderend: binnen het bestuur heeft een herschikking van taken plaats gevonden door het 
vertrek van twee bestuursleden. Urgent is het gegeven dat wij naarstig op zoeken blijven naar 
een nieuwe voorzitter voor onze afdeling. 
 
De vrijwilligers 
Grote klussen van onze vrijwilligers zijn o.a. de ledenadministratie die nog altijd uitgevoerd 
wordt door Julian de Groot. In 2021 is er een nieuw programma voor het bijhouden van het 
ledenbestand  aangeschaft door het landelijk bestuur waar Julian erg blij mee is. Jack de 
Geus verzorgt nog als altijd De nieuwe stek. De website beheert hij samen met Saskia 
Seynen. Saskia is ook de coördinator van de Open Tuinen Weekenden. Armanda Mul en 
Helen v.d. Ende verzorgen de dagreizen waar zij veel werk voor verzetten  
 
Onze betrokken en enthousiaste vrijwilligers hebben dit jaar niet zo veel kunnen doen als 
voorgaande jaren. Maar ook dit jaar werd DNS verzorgd en  rondgebracht, waren er mensen 
die hielpen bij het bollen planten, de wijksafari’s en de voorjaarsmarkt in mei bij de familie 
Röling die gelukkig doorging. En zonder de inbreng van onze kwekers was dit anders niet zo 
succesvol geworden. Ondanks het gegeven dat de vrijwilligers zich minder hebben kunnen 
inzetten voor onze vereniging hebben we zoals elk jaar alle vrijwilligers “verrast” met de 
kerstkrans. 
 
De evenementen en activiteiten 
Het jaarprogramma 2021 zag er veelbelovend uit al wisten we ergens wel dat er niet veel 
hoefde te gebeuren of een aflasting lag op de loer. En zo geschiedde ook, helaas. Het 
actuele en aangepaste programma stond op onze website:  
https://midden-kennemerland.groei.nl/.  
Hier was ook steeds te lezen wat wel of niet doorging. Te veel moest geannuleerd worden. 
 
Hieronder treft u het overzicht aan van de activiteiten die doorgang vonden: 
Tuinactiviteiten, cursussen en PR in 2021: 

1. De klapper van het jaar was wel de groenmarkt in de tuin van de familie Rӧling. De 
eerste activiteit van onze vereniging in de buitenlucht en wat later ook zou blijken, de 
laatste tuinmarkt van het jaar. Met een recordopbrengst kijken we terug op een 
drukke, gezellige markt op een prachtige locatie. 

2. Op 3 oktober waren wij aanwezig bij de oogstmarkt te Kasteel Assumburg. Door het 
miezerige weer was het aantal bezoekers aan de lage kant. Desondanks hadden we 
een redelijke opbrengst met de verkoop van de laatste plantjes en wat tuinartikelen. 

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 2021 

Zowel in het voorjaar, najaar en voor de Kerst zijn er workshops bloemschikken 
georganiseerd door Mercedes Docter. De workshops vonden plaats in aangepaste vorm, 
minder mensen per workshop, grotere ruimtes, anderhalve meter afstand. 

https://midden-kennemerland.groei.nl/
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Vooral de kerstworkshops waren een groot succes met veel tevreden deelnemers. 

Er zijn geen studieclubbijeenkomsten geweest omdat er geen docent beschikbaar was. 

 

Dagtochten, tuinenreis in 2021 

In het jaar 2021 zijn er twee dagreizen geweest. De buitenlandse  kon helaas niet doorgaan. 

1. Op 15 juni vond een busreis plaats naar Gelderland waar diverse tuinen bezocht 
werden. De deelnemers waren erg tevreden over organisatie en bezochte tuinen. 

2. Op zaterdag 18 september was er een tuinreis  naar Twente. Ook deze reis was 
super geslaagd en gezellig. De deelnemers genoten er van om weer op pad te zijn. 

 

Lezingen in 2021 

Alle lezingen voor 2021 hebben we moeten annuleren. 

 
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 in mei, juni te Heiloo en Castricum. 
De uitzonderingen waren de Groenmarkt in mei bij de familie Röling en de oogstmarkt te 
Assumburg, zoals hierboven beschreven.  
 
Plantenestafettes 
In  2021 vonden er drie plantenestafettes plaats. Te weten op 27 oktober te Heiloo bij 
basisschool De Paulus, de aanleg van twee Bioborders, 3 november aan de Oranjelaan te 
Castricum en 10 november te Heemskerk. Er was sprake van een goede opkomst. 
Voor 2022 is er opnieuw een subsidie toegekend door de gemeentelijke organisatie de 
BUCH voor het organiseren van wijksafari’s. 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. 
 
PR 

De meeste pr-activiteiten, die normaal gesproken gekoppeld zijn aan markten, lezingen en 
evenementen vonden dit jaar niet plaats. Daar waar het mogelijk was activiteiten te 
organiseren, met of in samenwerking met andere organisaties, liet de pr van Groei & Bloei 
goed van zich horen, of lezen in dit geval. Menigmaal stond er een stukje van onze vereniging 
in de plaatselijke weekbladen of in het Noord-Hollands Dagblad. Ook de website werd 
hernieuwd en actuele gebeurtenissen gedeeld op Facebook, Instagram en de website. Tijdens 
de wijksafari’s was er wel pr-materiaal aanwezig en is er ook nog wat verkocht aan 
gereedschappen, planten en tuinartikelen. 

 
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 2021 sluiten we met een positief resultaat af. Het financieel 
verslag ligt ter inzage tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het is ook op aanvraag in te 
zien bij de penningmeester. 
 
Deelname aan de Raboclubkasactie 
In gewijzigde vorm deed Groei & Bloei Midden-Kennemerland in 2021 weer mee met de 
Rabobank Clubkas Campagne. Het doel was wederom om extra gelden te genereren voor het 
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continueren van de wijksafari’s en acties ten behoeve van een vermindering van de 
wateroverlast in een versteende leefomgeving. 
Op 8 november 2021 tijdens een feestelijke finale bijeenkomst in het Afas stadion te Alkmaar 
werden de bedragen bekend gemaakt. Groei & Bloei Midden-Kennemerland viel een bedrag 
van € 263,47 ten deel. Dank aan allen die hun stem op ons uitbrachten. 
 
‘De Nieuwe Stek’, de nieuwsbrieven en digitalisering  
In het jaar 2021 is DNS vier maal verschenen. Gelukkig was er aan kopij geen gebrek. 
Daarnaast verscheen er bijna elke maand een nieuwsbrief. In totaal zijn er tien nieuwsbrieven 
uitgegaan. De nieuwsbrieven verschijnen alleen digitaal en de coördinatie is over gegaan van 
Wessel van Schagen naar Mariet Bos en Geno de By. 
Onze adverteerders worden zowel in DNS als in de nieuwsbrieven vermeld. Uit de reacties die 
we ontvangen blijken de nieuwsbrieven goed gelezen te worden en voorzien onze leden van 
actuele onderwerpen tot de aankondiging van activiteiten. Meer dan 450 mensen ontvangen 
onze nieuwsbrief digitaal. 
De kosten voor een papieren Nieuwe Stek rijzen de pan uit, ook de bezorging is een hele klus. 
Kijkend naar actuele onderwerpen als duurzaamheid en energie, moeten we constateren dat 
een papieren versie van de Nieuwe Stek zijn langste tijd gehad heeft. Het bestuur beraadt zich 
in 2022 in hoeverre we ons verenigingsblad op deze wijze blijven uitgeven. Een digitale 
nieuwsbrief is niet alleen duurzamer, mooier en kleurrijker qua lay-out, maar het zou de 
vereniging behoorlijk veel kosten besparen. Geld waarmee we (meer) andere activiteiten 
kunnen organiseren. 
 
Doelstellingen voor 2022 

In 2022 bestaat onze afdeling 60 jaar.  De vereiging Groei & Bloei zelf bestaat dan al 
150 jaar. Reden genoeg voor feestjes. In het G&B magazine en de landelijke website is te 
lezen wat dit voor de leden in zijn algemeenheid betekent. 
Voor onze afdeling is door de jubileumcommissie ook een programma opgesteld. Helaas heeft 
de commissie een aantal keren niet bijeen kunnen komen vanwege de verscherpte 
maatregelen. Desondanks zijn er binnen het jaarprogramma verschillende activiteiten 
opgenomen, waaronder een receptie, een speciale lezing en een speciale editie van DNS en 
een scholenwedstrijd voor alle basisscholen in onze regio.  
 
De goede voornemens voor 2021 vielen grotendeels in het water, maar onze ambities blijven 
onverminderd van kracht. Voor 2022 staan dan ook dezelfde doelen geformuleerd als voor 
2021. 
Voor 2022 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. Daarnaast zoeken wij als vereniging actief de aansluiting bij landelijke en lokale 
organisaties (gemeente, provincie, Noord-Hollands Landschap, IVN, de Pollinators, het 
Bijenlint, Groenspoor) voor het uitzetten van activiteiten die de natuur en het groen ten goede 
komen. De samenwerking met Stichting De Groene Reiger, die de activiteiten als de 
plantenestafettes en de aanplant van bioborders organiseert, is hier een voorbeeld van, maar 
ook het Bijenlint, de bloembollenplantacties en de  wijksafari’s zijn activiteiten waarbij Groei & 
Bloei een actieve rol vervult. 
Een van de doelen is het promoten van biodiversiteit, het tegengaan van verstening van de 
tuinen, het verbinden van kleinere stukjes natuur. Ook hiervoor was aandacht in de lokale pers. 
Voor 2022 zijn we zeker van plan deze activiteiten in het kader van de biodiversiteit te 
continueren. 
 
Opgesteld namens het bestuur door de secretaris Anke van Kruijssen, 27 januari 2022 


