
 1
 

 
 

Jaarverslag 2020  Groei & Bloei afdeling Almelo e.o. 
 
Bestuur. 
Het bestuur bestond in 2020 uit 6 personen.  

 Annelieke Huurneman was onze voorzitter. Zij was naast het voorzitterschap ook betrokken bij 
de activiteitencommissie en de organisatie van workshops en de Lentefair. Ze 
vertegenwoordigde de afdeling op Rayonvergaderingen en op de Algemene Vergadering. Ze 
verzorgde de inhoud voor de Nieuwsbrief samen met de webmaster. 

 Elizabeth Luitsz was onze secretaresse. Zij was betrokken bij de actie “Tegel er uit, plant er 
in”, en tevens werkzaam als vrijwilligster in de kas en de moestuin van het COA in Almelo. 

 Annemarie van Hofwegen was onze penningmeester en was betrokken bij de 
plantenruilochtenden. Zij zat tevens in de redactiewerkgroep van het Natuurhus en verzorgde 
de aankondigingen voor de krant en Huis aan  Huis bladen van onze diverse activiteiten.                                                                                                                  

 Johan Meenhuis was algemeen lid van het bestuur. Hij was tevens betrokken bij  de planten-
ruilochtenden en de actie “Tegel er uit, plant er in”.   

 Marcel Mulder was algemeen lid van het bestuur en zat in de Open Tuinen Commissie. 
 Laura Veenstra was algemeen lid van het bestuur. Zij zat in de Open Tuinen Commissie en 

heeft de organisatie van de info-avonden op zich genomen. 
 Minie Eshuis zit namens het bestuur in het bestuur van de St. Natuurhus. 

Het bestuur werkte veel samen, kon elkaar waar nodig vervangen en ondersteunen. 
  
Ondersteuning van het bestuur. 
De website wordt verzorgd door Ina ter Haar.  
De ledenadministratie is in handen van Elise Meijer. 
 
Rayon- en landelijke vergaderingen. 
Het bestuur was aanwezig bij twee rayonvergaderingen.  Hoofdmoot was de nieuwe structuur. 
Het bestuur was aanwezig bij de Besturenvergadering van het Natuurhus. Wij werden bijgepraat over 
de stand van zaken m.b.t. het nieuwe paviljoen. 
 
Stichting Natuurhus 
Het bestuur was aanwezig bij de start bouw van het nieuwe paviljoen. 
 
Website en Nieuwsbrief. 
Onze nieuwsbrieven waren te lezen op de vernieuwde website. Er verschenen zes nieuwsbrieven. Ina 
ter Haar verzorgde met grote inzet een prachtige website.                                                                                 
Het digitale aanmeldformulier voor activiteiten werd goed gebruikt.  
Ook het ruilen via gbvraagaanbod@gmail.com kan nog steeds. 
Tevens vond u veel foto’s van de activiteiten op de website. 
De flitsmail zorgde voor een laatste herinnering 
 
 
 
Informatieavonden. 
Op de vierde woensdag van de maand vonden er informatie-avonden plaats in de Schouw te Almelo. 
22 januari: Mini Eshuis gaf een presentatie van het Doepark en het paviljoen van het Natuurhus in 
ontwikkeling. 
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26 februari: Ella Roelofs vertoonde een prachtige film met als titel : Land, water en luch tin vogelvlucht. 
Helaas moesten we vanwege de corona-maatregelen de info-avond van 25 maart laten vervallen. 
23 september: Claudia Schipper toonde aan de hand van dia’s hoe ze een weiland transformeerde 
naar een prachtige tuin. 
Wederom moesten we de info-avonden van 28 oktober en 25 november laten vervallen. 
 
Activiteiten.                                                                                 
De activiteitencommissie bestond uit 6 leden. Zij organiseerde een divers aanbod van uitstapjes en 
activiteiten die helaas niet door konden gaan. 
Wel hebben we op 22 augustus een bezoek kunnen brengen aan de tuin van Ina Oude Weernink in 
Langeveen. 
Ook de workshops van 4 april en 12 december konden helaas niet doorgaan. 
 
Lentefair. 
Er hadden zich al een flink aantal standhouders aangemeld maar we kregen van de gemeente door 
dat deze activiteit ook niet door mocht gaan. Voor onze vereniging het hoogtepunt van het jaar en 
daardoor ook een enorme financiele aderlating.  
 
Plantenruil 
Omdat het  niet mogelijk was dit evenement volgens de corona-regels te organiseren zijn de 
plantenruilmarkten op 18 april en 10 oktober afgezegd. Wel wordt geprobeerd meer aandacht te 
geven voor “vraag en aanbod” zodat we toch anderen met onze stekken en planten een plezier 
kunnen doen. 
 
Open Tuinen Weekend 
Ook het Open tuinen Weekend moest afgezegd worden. 
 
PR activiteiten. 
Er waren geen PR activiteiten in 2020. 
 
Verslag van de jaarvergadering van 2020. 
De jaarvergadering 2020 vond plaats op 22 januari. 
 
Het was een heel raar jaar. Zonder alle leuke activiteiten die normaal gesproken georganiseerd 
worden misten we het onderlinge contact. 
We kunnen alleen maar hopen dat de zaken zich volgend jaar weer wat normaliseren en we weer als 
vereniging kunnen functioneren zoals we gewend zijn. 
 


