
JAARVERSLAG van het jaar 2020 van de afdelinq de Bilt- Bilthoven, Huis ter Heide e.o. 
van de K.M.T.P./ Groei & Bloei. 
Ingevolge artikel 8 lid 3 van de statuten van de vereniging geeft het bestuur met dit verslag 
een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de verschillende commissies aan het 
einde van het verslagjaar 2020 en een overzicht van de activiteiten in het 97e jaar van haar 
bestaan. 
 
SAMENSTELLING VAN BESTUUR EN COMMISSIES 
BESTUUR 
Ellen van de Vrugt voorzitter 
Sylvia Bontan-Lablans  vicevoorzitter  
Joke Schreuder-Borkent    secretaris en penningmeester 
Anja Couwenbergh    ledenadministratie  
Aart Verhoef    redactie maandboekje  
Elly van de Wiel-van Kemenade       lezingen ledenavonden  
EXCURSIECOMMISSIE 
Sylvia Bontan - Lablans, Willemien Swane - d'Aulnis de Bourouill,  
KASCOMMISSIE 
E.H. Blaauwendraad (3e jaar), mw. G. L’Honoré Naber-Nijhof (2e jaar) en dhr. W. Kloos (1e jaar) 
OPEN TUINENCOMMISSIE 
Anja Couwenbergh en Rian van der Staaij-van de Pol 
BARCOMMISSIE: Rina Verweij-Verweij 
WEBSITE: Joke Schreuder-Borkent 
PR en Markten: Leo Prins 

 
LEDENBESTAND 
Per 1 januari 2020 bedroeg het aantal leden 233 en per 1 januari 2021 is dit 230 (- 3) 

 
AVONDEN VOOR LEDEN EN BELANGSTELLENDEN (aantal aanwezigen) 
7 Januari Henny van de Wilt: Montenegro + presentatie Tuinreis naar Zeeland 

(62)  
4 Februari Henk van Berkel: smaakexplosie in de moestuin (40)  
3 Maart Paul Machielsen: Klimaatverandering en onze tuinen (60) 
 
De ledenavonden op 7 April, 12 Mei, 16 Juni, 1 September, 6 Oktober en 3 November gingen 
i.v.m. de corona-maatregelen helaas niet door  
 
15 December  Online bijeenkomst waarin de tevoren opgenomen film met de 

kerstdemonstratie van Sonja Paauw getoond werd (20) 
 
BESTUURS- EN COMMISSIE ACTIVITEITEN 
Het bestuur kwam in 2020 negen maal bijeen: 3x ‘gewoon’, 3x Online en 3x buiten. 
Landelijke vergaderingen G&B vinden niet meer plaats vanwege de gewijzigde structuur en 
de landelijke Inspiratiedag kon wegens corona niet plaatsvinden. Ook de geplande 
bijeenkomst van Rayon Utrecht in oktober moest worden afgelast.  
 
OPEN TUINEN 
Van ‘Open Tuinen’ zoals we dat gewend waren, kon in 2020 geen sprake zijn. Wel stelden de 
bestuursleden en een aantal andere leden hun tuinen open voor belangstellende leden. Uiteraard 
wel alleen op afspraak. Daarnaast werd aan de leden gevraagd mooie foto’s van hun tuin naar de 
webmaster te sturen om daarmee op onze website een virtuele tuinenroute te kunnen maken. 
Dat is allemaal ook wel gelukt, maar het bleef behelpen. 
Wat hebben we dit jaar juist het elkaar ontmoeten gemist onder het genot van een kop thee of 
glas limonade en onderwijl de tuinen bewonderen… 



EXCURSIES 
15 mei Hubertushof ging niet door, wordt verschoven naar 2021 
9-11 juni Tuinreis naar Zeeland: ging niet door, wordt verschoven naar 2021   
4 juli Dagtocht met bus rondje Veluwe: 26 deelnemers 
4 september ochtendexcursie naar Terschuur 22 deelnemers 
24 september middagexcursie Singermuseum Laren:18 deelnemers 
 
CURSUSSEN EN WORKSHOPS 
19 november Workshop Bloembollenmand maken bij Abbing 8 deelnemers 
 
VOORJAARSWEEKEND-TUINPLEZIER! 21 en 22 maart ging niet door (corona)  
 
PLANTENBEURS  2 mei  ging niet door in verband met corona Wel hadden een paar leden 
thuis een kraampje ingericht om de opgekweekte plantjes te verkopen. 

 
Markten – PR: in verband met corona geen activiteiten 
 
Operatie Steenbreek: op 21 januari vond er een bijeenkomst plaats met presentaties en een 
oproep tot deelname. Er waren 8 aanmeldingen, maar door de coronaperikelen zijn de groepen 
niet gestart. Wel was er regelmatig online overleg met de gemeente over de begeleiding van 
bewoners in nieuwbouw en vonden in juni en oktober online bijeenkomsten plaats met en voor 
de nieuwe bewoners van Hof van Bilthoven. 
 

Infoblad 

In 2020 ontvingen de leden 5 edities van het Infoblad. 3 edities vóór en  2 ná de 
zomervakantie. Aart Verhoef is de redacteur van het Infoblad. Tussentijds ontvingen de leden 
met een ons bekend emailadres de Nieuwsbrieven van onze afdeling met reminders en 
tussentijdse aanvullingen of wijzigingen. 

 

WEBSITE www.bilt.groei.nl 
Op de website vindt u het meest actuele overzicht van de activiteiten van onze afdeling. U kunt 
hier foto’s bekijken, maar ook het Infoblad (mocht u het onverhoopt niet op tijd ontvangen 
hebben). Verder vindt u hier de vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering (behalve 
de financiële stukken, die u per email ontvangt). 

 
EMAIL info@bilt.groei.nl 
Heeft u uw emailadres nog niet doorgegeven: geef het - liefst per email - door! Ook ligt er op 
ledenavonden altijd een formulier om uw emailadres (of een verandering daarin!) door te 
geven.  
                                
Na medio maart 2020 zijn alle activiteiten gestaakt tot eind juni. Gelukkig was er eind juni groen 
licht voor de dagtocht, waar alle deelnemers erg van hebben genoten. In september zijn we in 
staat geweest 2 excursies te organiseren, net voor het aantal besmettingen dat opnieuw 
onmogelijk zou hebben gemaakt. De workshop bij Abbing hebben we gegeven in twee groepen 
van 4 in een kas met veel ventilatie aan ruime tafels. Voor de kerstdemonstratie hebben we 
tenslotte gekozen voor een online bijeenkomst met een beperkt aantal aanmelders, maar ook 
met de mogelijkheid voor iedereen met toegang tot internet om de film later te bekijken. Uit de 
ontvangen enthousiaste reacties van onze leden maken we op dat dit gewaardeerd werd. De 
kerstdemonstratie bleek op deze manier nog beter te volgen dan in een zaal. Maar laten we 
hopen dat we in de loop van 2021 weer kunnen terugkeren naar onze ‘gewone’ bijeenkomsten. 
Vanwege het wegvallen van veel activiteiten in 2020 besloot uw bestuur in december aan al 
onze leden een kerst-nieuwjaarswens te sturen met foto’s van de activiteiten die uiteindelijk in 
zomer en najaar 2020 toch nog plaats konden vinden.  
                                
Namens het bestuur, 
Joke Schreuder-Borkent, secretaris  


