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Voorwoord

Op 28 april 2020 was het 50 jaar geleden dat onze afdeling werd opgericht. 
We hadden een heleboel plannen om dat te gaan vieren samen met al 
onze leden, helaas zijn al die plannen niet doorgegaan. Wel hebben onze 
leden een multitool thuis in de brievenbus gekregen en we hebben later 
in het jaar nog wat zaadjes om te planten gestuurd. De leden die 25 en 50 
jaar lid van onze afdeling waren konden we ook niet persoonlijk onze dank 
over brengen, daarom hebben we hen de oorkonde en een cadeaubon per 
post gestuurd en de hoop uitgesproken om dit nog eens dunnetjes te gaan 
vieren tijdens de ALV van dit jaar. 
Een groot aantal leden heeft voorlopig ingestemd met de financiële stuk-
ken van 2019.

Omdat we nog steeds in onzekere tijden zitten wat betreft het organiseren 
van activiteiten in grote groepen hebben we nog geen concrete plannen 
kunnen maken. Wel staat de voorjaarsruilbeurs op de planning op 22 mei 
a.s., we hopen dat we elkaar dan weer kunnen ontmoeten in de buiten-
lucht met veel plantjes die van eigenaar kunnen wisselen. Ook organiseren 
we nog wat activiteiten die we buiten kunnen doen, zoals een plantjestoren 
maken en een wandeling van de perenboomgaard naar de Zoete Aarde met 
daarna een drankje op het terras. Een bustocht zit er dit jaar waarschijnlijk 
niet in, dat is toch te risicovol. Om toch iets leuks te doen voor alle leden 
willen weer een kadootje geven. Dit jaar iets voor de vogels. 
Het pakket wordt in juni  per post thuisbezorgd.

Inmiddels staat nog steeds het opheffen van onze afdeling op de planning. 
Daarvoor hebben we van de leden toestemming nodig tijdens de Algemene 
Leden Vergadering 2021, deze willen we in oktober organiseren. 
De exit vergadering zou dan begin 2022 plaats moeten vinden. 

We hopen veel mensen te zien bij de ALV, want er moet een moeilijke be-
slissing gemaakt worden, ook al vinden we dat helemaal niet leuk. Zien we 
u niet bij de ALV, dan misschien wel bij de ruilbeurs of een workshop.

Marijke Verboom 
Secretaris Groei & bloei, afd. Zoetermeer
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Programma	2021

Onder	voorbehoud	van	de	dan	geldende	Covid	19	
maatregelen.	Updates	van	het	programma	zijn	via	de	website	zoetermeer.groei.
nl	in	te	zien	onder	het	kopje	“agenda”.
S.v.p.	vooraf	aanmelden	voor	workshops,	excursies,	ALV	en	presentaties	met	het	
inschrijfformulier	op	de	website,	het	inschrijfformulier	achterop	de	Bloeiwijzer	of	
per	mail	naar	info@zoetermeer.groei.nl.

22	mei	2021	 11.30	–	14.00	uur
Zaailingen	markt
Hof van Seghwaert, ingang perceel achter Gaardedreef 169, 2723AZ Zoetermeer

Op deze zaterdag worden de plantjes die door de zaaigroep zijn opgekweekt 
aangeboden aan de leden. Vanwege de corona maatregelen vragen we iedereen 
zich vooraf in te schrijven op een tijdvak genoemd op het inschrijfformulier op de 
website.  Per e-mail ontvangt u een bevestiging van het tijdvak waarop u welkom 
bent.

Juni	2021
Leden ontvangen een cadeau namens de afdeling Zoetermeer

	 	 	 26	juni	2021	 10.00	–	12.00	uur
   Plantentoren	bouwen
   Tuinderij Vlijtig Liesje, Bloemendaalseweg 10, 
   2741 LE Waddinxveen
 
   We gaan buiten op het erf van de tuinderij   

  deze plantentoren maken. De potten, potgrond en  
  planten zijn in de workshopprijs inbegrepen.

   Wie liever de plantentoren thuis wil bouwen kan de  
  materialen ophalen tijdens de workshop. 

   Planten kunnen ter plaatse uitgekozen worden.
   Leden € 25,00 Niet leden € 30,00

03	juli	2021	 11.00	–	13.00	uur
Plantenruilbeurs
Stiltetuin Hof van Seghwaert, Ingang achter Gaardedreef  169, 2723AZ Zoetermeer

U kunt vaste planten, heesters en zaailingen die u te veel heeft, het liefst in een pot 
voorzien van een naam, meenemen en delen met anderen. Dus als u uw tuin nog 
wat verder wilt aankleden, dan is dit het uitgelezen moment om langs te komen op 
onze ruilbeurs en plantjesmarkt.
Leden € 0.00  Niet leden € 0,50 per plant

10	juli	2021	 10.00	–	12.00	uur
Wandeling	langs	de	Zoetermeerse	Bijenroute
Start bij de Hof van Seghwaert, ingang perceel achter Gaardedreef 169, 
2723 AZ Zoetermeer naar Buurttuin De Zoete Aarde, Broekwegzijde 195, 
2725 PE Zoetermeer

Onder leiding van Ria Hoogervorst(Groei & Bloei) en Anja Lens (Hof van Seghwaert 
Bijengroep) lopen we via de bijenroute naar buurttuin de Zoete aarde. De wande-
ling is ongeveer 5 km lang. Bij de buurttuin drinken we wat op het terras. Daarna 
kan er terug gewandeld worden naar de Hof van Seghwaert of terugreizen kan met 
de randstadrail, de perenboomgaard is hiermee goed te bereiken.
Leden € 0,00 Niet leden € 3,00

20	oktober	2021		 19.30-20.30	uur
Algemene	Leden	Vergadering
De uitnodiging voor de ALV ontvangt u per brief.

20	oktober	2021	 20.45-22.00	uur
Presentatie	“Het	hoe	en	waarom	van	snoeien”

Misschien vraagt u zich af “Waar moet ik m’n Hortensia snoeien, hoe zit dat met La-
vendel en waarom die Rozen al zo vroeg?” Of wilt u gewoon het principe begrijpen.
In deze presentatie wordt u haarfijn uitgelegd waarom, hoe, waarmee en wanneer 
u moet snoeien. Met name het principe van snoeien en herstel wordt u duidelijk 
a.d.h.v. aanschouwelijk onderwijs d.m.v. enkeltakken. 
Dus hoe een plant hersteld en in welke richting en wat voor invloed hormonen 
en licht hierop hebben. Als u dit principe begrijpt zult u met meer durf kunnen 
snoeien. Dit werkt in de praktijk beter dan van elke struik te vertellen wanneer en 
hoe deze gesnoeid moet worden.
Leden € 0,00 Niet leden € 7,50

11	december	2021	10.00	–	12.00	uur
Kerstwerkplaats
Broekwegschouw 199, 2726 LC Zoetermeer

Dit jaar willen we weer graag iedereen de mogelijkheid bieden om kerststukjes te 
maken. Iedereen neemt zelf de ondergrond(en) en versieringen mee, wij zorgen 
voor het groen en steekschuim. Neem ook een snoeischaar en scherp mesje mee 
en een doekje om de tafel schoon te maken. Wij zorgen voor koffie, thee en iets 
lekkers erbij ruimen de rommel na afloop weer op. Er is geen begeleiding bij het 
maken van stukken, maar er lopen genoeg bloemschikkers rond om een handje te 
helpen als u er niet uit komt. 
Leden € 7,50   Niet leden € 12,50



Verslag	algemene	ledenvergadering	20	maart	2019
Aanwezig:	17	leden

1.	 Opening
 De secretaris van het bestuur opent de vergadering en heet de aanwezi-

gen van harte welkom.

2.	 Mededelingen	en	ingekomen	stukken
 Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

3.	 Verslag	ALV	21	maart	2018
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.	 Jaarverslag	2018
 Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.	 Financieel	verslag	over	2018
 Toelichting door de penningmeester: We hebben dit jaar weer een ne-

gatief resultaat genoteerd. Dit was verwacht en kan door de vereniging 
worden gedragen. De animo voor deelname aan activiteiten neemt af. 
Het bestuur heeft ervoor gekozen om activiteiten bij weinig deelnemers 
toch zoveel mogelijk - zij het met verlies - door te laten gaan. Het nega-
tieve resultaat wordt mede veroorzaakt door afschrijving op laptop en 
beamer en de reservering voor het 50-jarig jubileum in 2020.

 Naar aanleiding van vragen uit de zaal:
 Er is voldoende reserve, ca. € 10.000,--. Als leidraad voor de reserve 

wordt aangehouden: minimaal tweemaal de jaaromzet.
 Het enige contract is het contract met de drukker. Dit is onderdeel van 

het landelijk G&B-contract waardoor korting wordt verkregen. De druk-
kosten zijn grotendeels gefinancierd uit de advertentieopbrengsten. Eén 
adverteerder stopt met ingang van 2019 met adverteren.

 De huur van de ruimte aan de Broekwegschouw wordt per activiteit 
geregeld.

 De afdeling ontvangt een bepaald bedrag per lid per jaar van het hoofd-
kantoor met de verplichting minimaal een lezing, een Bloem & Doen 
workshop en een tuinworkshop/activiteit te organiseren. 

6.	 Begroting	2019
 Er zijn geen vragen.

7.	 Verslag	kascommissie
 De kascommissie, bestaande uit Ria Hoogervorst en Monica Sevink, 

heeft de boeken steekproefsgewijs gecontroleerd en alles in orde be-
vonden. De penningmeester wordt decharge verleend voor 2018.

8.	 Benoeming	nieuwe	kascommissie
 Monica Sevink treedt af als lid van de kascommissie en wordt bedankt 

voor haar inspanningen. 
 Trudy Meiresonne wordt benoemd als opvolger. 
 De kascommissie voor 2019 bestaat uit Ria Hoogervorst en Trudy Meire 

sonne. 

9.	 Bestuurszaken
 Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden. De secretaris en penning-

meester zijn dit jaar aftredend. Het is niet gelukt om nieuwe bestuurs-
leden te vinden. Secretaris en penningmeester zijn bereid nog 1 jaar 
door te gaan als bestuurslid, zodat er in ieder geval een klein bestuur 
is om iets te organiseren voor het 50-jarig jubileum in 2020. De pen-
ningmeester geeft aan, dat zij alleen de boekhouding blijft doen, maar 
niet beschikbaar is voor andere bestuurstaken. De vergadering stemt 
in met verlenging van de bestuurstermijn van secretaris en penning-
meester met 1 jaar. Worden er geen nieuwe bestuursleden gevonden, 
dan betekent dit naar alle waarschijnlijkheid het einde van de afdeling 
Zoetermeer. Ria Hoogervorst, rayonvoorzitter Zuid-Holland Noord, geeft 
aan dat ook bij andere afdelingen het aantal bestuursleden terugloopt. 

10.	Jubilarissen
 Er zijn drie jubilarissen: mevrouw Van Loon is 40 jaar lid, en mevrouw 

Den Haan-Sanders en de heer Oudega zijn beiden 25 jaar lid. Mevrouw 
Van Loon is als enige jubilaris aanwezig en krijgt het speldje, de oor-
konde en een bos bloemen overhandigt. 

11.	Rondvraag
 Geen
 
12.	Sluiting
 Om 20.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.



De	activiteiten	die	in	2019	hebben	plaatsgevonden

Februari
Wo 06-02 Deel I Workshop tuinontwerpen, Ria Hoogervorst
Za 16-02  Workshop Winter bloemschikken Tuinderij Vlijtig Liesje
Wo 27-02 Deel II Workshop tuinontwerpen, Ria Hoogervorst

Maart
Za 09-03  Voorjaarsworkshop Bloem en Doen
Wo 20-03 Algemene Leden Vergadering Groei & Bloei, afdeling
   Zoetermeer.
Wo 20-03 Lezing Wijnboer Fred Lorsheijd
Za 23-03  Tegel eruit, plant erin.

April
Za 06-04  Creatief met bloemen voor Pasen bij Maris Workshops
Za 06/07-04  Kom in de Kas

Mei
Za 11-05  Voorjaarsruilbeurs
Do 16-05 Excursie Gardenista

Juni
Za 09-17/6 Nationale tuinweek 2019
Za 15-06  Open tuinendag
Za 22-06  Excursie Kasteeltuin Sijpesteijn

Juli
Za 17-07  Zomeravondtuinen

September
Do 12-09  Bloem en Doen, Pronkstukken najaar les 1
Wo 25-09 Excursie Groenzoom

Oktober
Do 03-10 Bloem en Doen, Pronkstukken najaar les 2
Vrij 04-10 Excursie Bloembollenmarkt Keukenhof
Za 05-10  Najaarsruilbeurs
Za 19-10  Excursie Sanders Pompoenen en wijngaard Madelief
Do 24-10 Bloem en Doen, pronkstukken les 3

November
Za 02-11  Bloem en Doen, winterworkshop Vlijtig Liesje
Do 14-11 Bloem en Doen, Pronkstukken voorjaar les 4
Za 16-11  Bloem en Doen, Workshop Tussimussi
Do 28-11 Bloem en Doen, Workshop Pronkstukken les 5

December
Za 07-12  Creatief met bloemen Kerstworkshop bij
  Maris Workshops
Do 13-12  Bloem en Doen, Workshop Pronkstukken les 6
Za 14-12  Kerstwerkplaats
Do 09-01-20 Bloem en Doen, Workshop Pronkstukken les 7

De	activiteiten	die	in	2020	zouden	plaatsvinden

Wo 18-03 Algemene Leden Vergadering- Geannuleerd
Wo 18-03 Lezing over snoeien. - Geannuleerd
Za 28-03  Tegel eruit, plant erin. - Geannuleerd
Za 9-05  Voorjaarsruilbeurs - Geannuleerd
Za 20-06  Jubileum busreis naar Brabant. - Geannuleerd
Wo 24-06 Bijzondere Algemene Leden Vergadering - Geannuleerd

Het bestuur heeft in 2020 éénmaal een “normale” vergadering gehouden 
en een groot aantal keren overlegd via WhatsApp.



Balans	31-12-2019
Groei	&	Bloei,	afdeling	Zoetermeer

Balans	31-12-2020
Groei	&	Bloei,	afdeling	Zoetermeer

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten
KOSTEN
Bestuurskosten & ALV 858,00€      750,00€      1.005,00€      750,00€           
Opentuinen/Nat. Tuinweek 50,00€        50,00€        -€                -€                 
Drukwerk (Jaarprog./Bloeiwijzer) 697,00€      750,00€      776,00€         790,00€           
PR /  Kom in de kas 71,00€             62,00€            71,00€             -€                 
Diverse Overige kst. Afschr. 150,00€      100,00€      150,00€         -€                 

-€            -€                -€                 
Secretariaat/adm.kst/verg. 369,00€      300,00€      276,00€         300,00€           
Bankkosten 138,00€      140,00€      136,00€         150,00€           
Uitgifte Kadobonnen 182,00€      200,00€      200,00€         -€                 
Onrendabele workshops/lezingen 563,00€      200,00€      380,00€         150,00€           
Jubileum 50 jaar 150,00€      150,00€      3.500,00€       

-€                 
OPBRENGSTEN
Bijdrage uit Alg. reserve fonds 340,00€           -€                 3.497,00€           
Advertentie opbrengsten 408,00€           350,00€           -€                 -€                     
Bloemschikken 106,00€           50,00€             -€                 -€                     
Excusies 5,00€               -€                 -€                 -€                     
Overige workshops 62,00€             50,00€             244,00€           -€                     
Overige opbr. o.a. ruilbeurs 8,00€               30,00€             53,00€             25,00€                 
Ledenafdracht G & B 1.743,00€       1.715,00€       1.715,00€       1.688,00€           
Paas/kerst bloemschiken 37,00€             50,00€             -€                 -€                     
Verlopen kadobonnen 182,00€           50,00€             116,00€           50,00€                 
Overige baten (2 x voorziening) 14,00€             -€                 -€                     
Rente 3,00€               5,00€               -€                 650,00€               
Voordelig / Nadelig resultaat 589,00€           786,00€           -€                     

Totaal 3.157,00€   3.157,00€       2.640,00€   2.640,00€       2.985,00€      2.985,00€       5.640,00€       5.910,00€           

Groei & Bloei Afdeling Zoetermeer
Overzicht kosten & opbrengsten 2019 & Begroting 2020

Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

KOSTEN
Bestuurskosten & ALV 1.005,00€   750,00€      591,00€         600,00€           
Opentuinen/Nat. Tuinweek -€            -€                -€                 
Drukwerk (Jaarprog./Bloeiwijzer) 776,00€      790,00€      462,00€         500,00€           
PR /  Kom in de kas 62,00€        71,00€             -€                -€                 
Diverse Overige kst. Afschr. 150,00€      -€            -€                -€                 

-€            -€                -€                 
Secretariaat/adm.kst/verg. 276,00€      300,00€      164,00€         200,00€           
Bankkosten 136,00€      150,00€      126,00€         150,00€           
Uitgifte Kadobonnen 200,00€      -€            -€                -€                 
Onrendabele workshops/lezingen 380,00€      150,00€      18,00€            -€                 
Jubileum 50 jaar -€            3.500,00€   2.360,00€      3.500,00€       

-€                 
OPBRENGSTEN
Bijdrage uit Alg. reserve fonds 3.497,00€       -€                 3.350,00€           
Advertentie opbrengsten -€                 -€                 -€                 -€                     
Bloemschikken -€                 -€                 -€                 -€                     
Excusies -€                 -€                 -€                 -€                     
Overige workshops 244,00€           -€                 -€                 -€                     
Overige opbr. o.a. ruilbeurs 53,00€             25,00€             -€                 -€                     
Ledenafdracht G & B 1.715,00€       1.688,00€       1.688,00€       1.600,00€           
Paas/kerst bloemschiken -€                 -€                 -€                 -€                     
Verlopen kadobonnen 116,00€           50,00€             95,00€             -€                     
Overige baten (2 x voorziening) -€                 -€                 60,00€             -€                     
Rente -€                 -€                 -€                 -€                     
Voordelig / Nadelig resultaat 786,00€           380,00€           1.878,00€       -€                     

Totaal 2.985,00€   2.985,00€       5.640,00€   5.640,00€       3.721,00€      3.721,00€       4.950,00€       4.950,00€           

Groei & Bloei Afdeling Zoetermeer
Overzicht kosten & opbrengsten 2020 & Begroting 2021

Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021



Wilt	u	voordat	u	het	formulier	verstuurt	a.u.b.	goed	controleren	of	u	alles	
goed	en	volledig	heeft	ingevuld?	Hartelijk	dank!	
S.v.p.	één	formulier	per	persoon	invullen.			
N.B.	velden	met	een	sterretje	(*)	ervoor	zijn	verplichte	velden!

Bent u lid?* 
□ ja □ nee

Naam*:_____________________________________________________

Adres*:_____________________________________________________

Postcode/woonplaats*: ________________________________________

Telefoonnummer*: ____________________________________________

E-mail adres*: ______________________@_________________________

22-05-2021	 Zaailingen	markt
□ 11.30 uur □ 11.45 uur □ 12.00 uur □ 12.15 uur
□ 12.30 uur □ 12.45 uur □ 13.00 uur □ 13.15 uur   
□ 13.30 uur
 
26-06-2021		 Plantentoren	bouwen
  □ Leden: € 25,00  □ Niet leden: € 30,00

10-07-2021		 Wandeling	langs	de	Zoetermeerse	Bijenroute
  □ Leden: € 0.00  □ niet leden € 3.00

20-10-2021		 Algemene	Leden	Vergadering
  □ Leden   □ Niet leden

20-10-2021		 Presentatie	over	snoeien,	Eric	Meijer,	landschaps-
	 	 architect
  □ Leden: € 0,00  □ Niet leden: € 7,50

11-12-2021		 Kerstwerkplaats
  □ Leden: € 7.50  □ Niet leden: € 12.50

Totaalbedrag:* * _____________________________________________

Het ingevulde inschrijfformulier kan verstuurd worden naar de deelnemersadminis-
tratie p/a Candidaschouw 13, 2726 C Zoetermeer


