
JAARVERSLAG van het jaar 2021 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 2021 en een overzicht van de activiteiten in het 98e 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 -> Elly v.d.Wiel-van Kemenade    redactie maandboekje  
Elly van de Wiel-van Kemenade       lezingen ledenavonden  
EXCURSIECOMMISSIE 
Sylvia Bontan - Lablans, Willemien Swane - d'Aulnis de Bourouill (tot 7 september) 
KASCOMMISSIE 
mw. G. L’Honoré Naber-Nijhof (3e jaar), dhr. H. van der Wiel (2e jaar) en mw. C. Roelofsen-van 
Eijl (1e jaar) 
OPEN TUINENCOMMISSIE 
Anja Couwenbergh en Rian van der Staaij-van de Pol 
BARCOMMISSIE: Rina Verweij-Verweij -> Coby van Spengen 
WEBSITE en Nieuwsbrief: Joke Schreuder-Borkent 
PR en Markten: vacature 

 
LEDENBESTAND van onze afdeling 
Per 1 januari 2021 bedroeg het aantal leden 230 en per 1 januari 2021 is dit 255 (+ 25!) 
Dit jaar werden door het landelijk bureau 5000 gratis ledenwerfflyers ter beschikking 
gesteld, die door onze (bestuurs)leden werden rondgebracht in onze gemeente, vooral 
bij bewoners van huizen met tuinen.  

 
AVONDEN VOOR LEDEN EN BELANGSTELLENDEN (aantal aanwezigen) 
De Januari/ Februari en Maart  lezingen gingen vanwege corona niet door  
 
6 April Zoomlezing door Tom Overgaauw: Toekomstbestendig watersysteem 

Utrechtse Heuvelrug (+/- 30 deelnemers) 
11 Mei Zoomlezing door Gerard van Buiten: de Botanische Tuinen Utrecht (+/- 35) 
15 Juni Gerard van Buiten: Tuinieren in de schaduw (35) 
7  September W. Zieleman: Oranjerieplanten op Het Loo (42) 
5  Oktober Fr. Van der Graaf: Besdragende planten (25) 
2 November Robert Kruijt: Landschapsontwikkeling rond station Driebergen-Zeist (29) 
 
Kerstdemonstratie 14 december: deze ging helaas opnieuw niet door vanwege corona. 
 
BESTUURS- EN COMMISSIE ACTIVITEITEN 
Het bestuur kwam in 2021 tien maal bijeen: 5x ‘gewoon’ en  5x Online. Er was op 6 maart 
een landelijke Online Besturendag van de landelijke G&B. Op 9 oktober was er een landelijke 
besturendag in de Tuinen van Appeltern, welke door Coby en Elly werd bijgewoond. Een 
Rayon Utrecht bijeenkomst vond plaats op 3 oktober, waarbij Joke aanwezig was.  
 
OPEN TUINEN 
Afgelopen zomer konden we 7 open tuinen in onze afdeling bezoeken. Bijna 200 mensen hebben 
deze gelegenheid aangegrepen én….genoten van al het moois en de diversiteit.  
PR bleek van groot belang: het bezoekersaantal werd flink hoger na een artikel in de plaatselijke 
kranten. De opentuinencommissie informeert altijd of dit op prijs wordt gesteld. 



EXCURSIES 
20 mei Hubertushof, Leusden: 16 deelnemers 
8-10 juni Tuinreis naar Zeeland: 35 deelnemers 
3 juli Dagtocht Brabant en De Betuwe: 26 deelnemers 
4 september ochtendexcursie naar Terschuur 37 deelnemers 
26 augustus: Tuin fam. Schouten in IJsselstein:12 deelnemers 
 
CURSUSSEN EN WORKSHOPS 
18 november (ochtend- en middaggroep) Workshop Bloembollenmand maken bij Abbing 14 
deelnemers 
 
VOORJAARSWEEKEND-TUINPLEZIER! dit evenement ging in maart niet door, maar wel 
waren er tijdens de Liefhebbersmarkt op 4 september lezingen en was G&B met een kraam 
aanwezig.  
 
PLANTENBEURS  24 april en 10 mei: de plantjesmarkt bij WVT werd niet toegestaan. Wel 
konden de eenjarigen van het Seystercollege besteld worden en afgehaald op 24 april bij 
Henri en Joke. Hiervan maakten veel mensen gebruik. Op 10 mei was er een alternatieve 
stekjesmarkt, waarbij 10 leden plantjes verkochten vanaf de eigen oprit. De adressen lagen 
ver uiteen, degenen in Bilthoven ontvingen de meeste bezoekers. 
 
Markten – PR: in verband met corona geen activiteiten 
 

Infoblad 
In 2021 ontvingen de leden 5 edities van het Infoblad. 3 edities vóór en  2 ná de 
zomervakantie. Aart Verhoef was tot mei de redacteur van het Infoblad, daarna heeft Elly van 
der Wiel dit overgenomen. Tussentijds ontvingen de leden met een ons bekend emailadres 
de Nieuwsbrieven van onze afdeling (redactie Joke Schreuder) 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.  
                                
In dit 2e ‘corona’-jaar lagen alle activiteiten stil tot +/- mei. Helaas kon de stekjesmarkt – ook na 
een speciaal voorstel om het buiten te doen – niet doorgaan op 15 mei. De halve dag excursie 
op 20 mei naar Leusden kon gelukkig wél doorgaan en daarna zijn we weer gestart met 
lezingen (juni t/m november), de tuinreis en dagtocht en de open tuinen. Ook de workshop bij 
Abbing (bollenmand) vond nog veilig plaats buiten in een lekker zonnetje. Tot het opnieuw mis 
ging in november en de kerstdemonstratie weer moest worden afgelast. 
 
 Vanwege het wegvallen van veel activiteiten in 2021 besloot uw bestuur in december opnieuw 
om aan al onze leden een kerst-nieuwjaarswens te sturen met foto’s van de activiteiten die in 
zomer en najaar 2021 toch nog plaats konden vinden. Laten we hopen dat we snel leren hoe 
we kunnen leven met corona en toch aan onze normale activiteiten kunnen blijven meedoen. 
                                
Namens het bestuur, 
Joke Schreuder-Borkent, secretaris  


