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Terugblik 2020 
Het jaar 2020 zal de historie ingaan als het Corona jaar. 
Vanaf half maart hebben we het besluit moeten nemen om veel van de geplande activiteiten te 
cancelen, om het virus geen kans te geven op verdere verspreiding. Dat was een enorme 
teleurstelling. Gelukkig hebben we onze energie kunnen uitleven in eigen tuin. Allereerst door het 
planten van nieuwe aanwinsten, die te koop waren via onze digitale plantjesmarkt. Hiermee lokten 
we allerhande dieren naar de tuin. En de resultaten van deze noeste arbeid hebben we kunnen 
bewonderen op de ingestuurde foto’s voor de tuinfoto wedstrijd “de levende tuin”. De mooie 
resultaten zijn te bekijken op onze website. 
 
In maart hebben we onze algemene ledenvergadering kunnen houden in onze vertrouwde omgeving 
van het Aeres college. Het was op de dag dat de regering met ingrijpende maatregelen kwam om het 
om zich heen grijpende coronavirus in te dammen. Niet dat er een grote opkomst verwacht werd, 
maar het voltallige bestuur zou aftreden en we wilden graag het nieuwe bestuur aan de aanwezige 
leden voorstellen; we kregen hun goedkeuring voor de benoeming. 

- Jurgen en Monique Hoogenraad hebben hun functies als resp. secretaris en 2e 
penningmeester neergelegd.  
Voor Lex van Wijngaarden zat zijn termijn als penningmeester erop. 

- Het nieuwe bestuur bestaat uit Petra van de Haar (voorzitter), Sandra van den Belt 
(secretaris), Trinette Kamphorst (penningmeester) en Dick van Vaneveld (algemeen 
bestuurslid). Jacqueline Grootveld is beschikbaar als ondersteunend bestuurslid 
(ledenadministratie, nieuwsbrief en website).  

 
We zijn in 2020 gestart met 130 leden. In 2020 hebben 24 leden afscheid genomen en hebben we 12 
nieuwe leden verwelkomd. We hebben nu dus nog 118 leden. 
Reden voor vertrek was voornamelijk geen belangstelling meer (50%), cadeau voor 1 jaar (23%) en 
diverse uiteenlopende motieven. 
Er zijn 22 leden die een actieve rol vervullen binnen de vereniging.  
 
Alle Groei&Bloei leden hebben een passie voor groen. Hieronder is te lezen welke activiteiten we 
hebben georganiseerd voor leden en andere geïnteresseerden. 
Verder zetten we ons in voor een groene samenleving. Samenwerking met gelijk gestemde 
verenigingen en instanties vinden we belangrijk om duurzaamheid en groen in het algemeen te 
stimuleren. We lichten toe met wie we samen optrokken in 2020. 
 
Activiteiten voor leden 
 
In 2020 zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 
 

- Lezing 9 januari Henny van der Wilt: ‘Wandelen in Montenegro’ 
Locatie ‘de Pol’. 30 mensen aanwezig, waaronder 2 bewoners. 

- Lezing 13 februari Coen Jansen: ‘Dutch Wave’ 
Locatie ”Aeres”. 63 mensen aanwezig waaronder zo’n 25 MBO-leerlingen. 

- Algemene ledenvergadering 12 maart 
Algemene ledenvergadering van de afdeling met 20 leden. Aansluitend een presentatie 
“Safari rond Nijkerk” van de IVN Fotowerkgroep met schitterende natuurfoto’s. Daarna een 



ruilbeurs van Knollen, bollen en zaden. Er was tevens een scharensliep aanwezig die 
snoeischaren en andere tuinapparatuur weer messcherp maakte. 

- Digitale plantjesmarkt 24 april 
Onze plantjes hebben we aangeboden op de website. Twintig mensen hebben via een 
digitaal bestelformulier hun bestelling doorgegeven en d.m.v. een tikkie betaald. De 
opbrengst is gelijk aan vorig jaar. Zeer succesvol. 

- Start tuinfotowedstrijd in april met als thema “De levende tuin” 
Een leuk alternatief voor de open tuinen dag. 

- Leden kijken bij Leden (in aangepaste vorm) op 8 juli  
Ontvangst bij Hanneke van Maurik voor bestuur en Denkers & Doeners. 

- Excursie 12 september naar wijngaard “De Breede Beek” met aansluitend wijnproeverij  
Dertien deelnemers. Helaas een paar late afmeldingen vanwege het wachten op Corona test 
resultaten. 

- Groen Café in de Bibliotheek op 19 september 
Thema ‘snoeien’. Een bezoekje aan de bieb combineren met een gesprekje aan onze kraam. 
Er kwamen veel bekenden en een paar onbekende bezoekers. 

- Herfstruilbeurs 3 oktober  
12 bezoekers bij Sandra en Jacques van den Belt ondanks de druilerige dag. 

- Prijswinnaars van fotowedstrijd “De levende tuin” in november geïnformeerd. 
Afspraak met A1 Mediagroep voor het maken van een uitzending over deze wedstrijd en de 
bekendmaking van de winnaars op de lokale TV zender Nijkerk. 

 
Bloemschikken 2020  
 

- In januari en februari zijn er 4x bloemschiklessen georganiseerd door Vera de Boer met een 
gemiddelde opkomst tussen de 3 en 5 deelnemers. 

- Sinds april heeft Vera diverse werkbeschrijvingen verzorgd om thuis te kunnen 
bloemschikken. Deze zijn gepubliceerd in de Groene Boekjes en de maandelijkse 
Nieuwsbrieven en konden ook benaderd worden via onze website en Facebook. 

 
De volgende activiteiten hebben we moeten cancelen: 

- Tegel eruit, plant erin i.s.m. Intratuin 
- Diverse Groen cafés in de bibliotheek samen met IVN 
- Excursie in april 
- Open tuinen dag 
- Tuinenreis 
- Leden kijken bij leden 
- Voortuinkeuring 
- Diverse bloemschik workshops en – lessen 
- Lezing “Heerlijke Herfst” van Gerard van Buiten in oktober 

 
Als ‘doekje voor het bloeden’ kregen alle leden een aardigheidje thuis bezorgd. 
 
 
Samenwerking 
 
Samenwerking met andere verenigingen of instanties is belangrijk; Je kunt elkaar aanvullen en 
versterken. Dat hebben we in 2020 op de volgende manieren gedaan: 
 

- Bibliotheek: de bibliotheek stelt ruimte beschikbaar voor het Groen Café en voor het houden 
van lezingen. Zij publiceren de activiteiten van G&B in hun digitale nieuwsbrief en op hun 
website. 



- IVN: in samenwerking met het IVN wordt er elke derde zaterdag van de maand een Groen 
Café georganiseerd in de bibliotheek. Je kunt er terecht voor allerhande vragen over planten, 
tuinieren en de natuur.  
Leden van de Fotowerkgroep van het IVN fungeerden als jury bij de door ons georganiseerde 
fotowedstrijd “De levende tuin”. Zij kozen uit 50 inzendingen 5 prijswinnaars. 

- Stichting Woningbouw Nijkerk (WSN): na een aantal verkennende gesprekken was de 
conclusie dat we beiden een groener Nijkerk willen stimuleren en duurzaamheid willen 
bevorderen. WSN had een leuke actie gepland om een 2-tal wijken te gaan bezoeken, waarbij 
naast G&B ook Sigma en de gemeente hun inbreng zouden gaan leveren. We kregen als G&B 
hierbij medewerking van hoveniers Hildegard Steenbrink en Steven Heuveling en sponsoring 
door Bast en Intratuin. Het plan en draaiboek voor “Dichtbij in de Wijk” lag klaar, maar moest 
vanwege Corona worden doorgeschoven naar 2021.  

- Gemeente Nijkerk: de beleidsadviseur Openbare Ruimte heeft contact met G&B gezocht. Er 
zijn afspraken gemaakt om samen op te gaan trekken bij diverse activiteiten die bijdragen 
aan meer groen in Nijkerk.  

 
PR 
 
Communicatie met onze leden en andere belangstellenden hebben we op de volgende wijze vorm 
gegeven: 
 

- Er is 12x een digitale nieuwsbrief gestuurd aan 286 geïnteresseerden. Dit aantal is iets lager 
ten opzichte van 2019 (was 316). Veel bezoekers geven aan door middel van de nieuwsbrief 
te zijn geattendeerd op onze activiteiten. 

- Onze activiteiten worden ook gemeld in de digitale nieuwsbrief en/of op de website van IVN 
en de bibliotheek. In een aantal gevallen sturen we een persbericht naar de (digitale) kranten 
in Nijkerk, naar AD Amersfoort, en naar Lekker Nijkerk van de VVV 

- De afdeling heeft twee facebook groepen: Groei&Bloei Nijkerk e.o. en Groei&Bloei Nijkerk – 
Bloemschikken. Het aantal volgers van beide facebookpagina’s is ten opzichte van 2019 met 
76% gestegen naar respectievelijk 150 en 73 volgers. 

- Ook in 2020 was er is een stijging te zien in het gebruik en de communicatie via de website, 
de nieuwsbrief en het info e-mailadres. Deze media worden steeds belangrijker om in 
contact te komen met onze leden.  

- Het moeten afgelasten van veel activiteiten vertaalde zich in een daling van 40% ten opzichte 
van 2019 van het aantal unieke bezoekers van de afdelingswebsite nijkerk.groei.nl, die in 
2020 door 1.522 unieke bezoekers is bekeken (in 2019: 2.544). De webpagina activiteiten 
werd net als in 2019 het meeste bezocht (bloemschikken, de digitale plantbestellijst en de 
lezingen). Opvallend was dat het aantal bezoeken op de pagina Aanmelden Nieuwsbrief met 
ruim 300% was gestegen ten opzichte van 2019. 

- Het verenigingsblad “Het Groene Boekje” is 3 keer verschenen met een oplage van 140.  
De advertentieopbrengsten zijn licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Sinds 2019 is de 
productie van het boekje duurder geworden door een andere vormgeving en meer foto’s, 
waardoor de kosten niet langer gedekt worden door de opbrengsten.  
De bezorgkosten blijven laag vanwege een aantal vrijwilligers die het boekje trouw 
rondbrengen. 
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