
 
 

JAARVERSLAG 2019 
AFDELING  DEVENTER EN OMSTREKEN 

 
Algemeen 
Per 31 december 2019 had onze afdeling 403 leden. Dat waren er 36 meer dan eind 2018. 
Gedurende het verslagjaar hebben zich 84 leden aangemeld, 54 afgemeld en is van 6 leden het 
abonnement ‘hersteld’. Ongeveer de helft van de nieuwe leden meldt zich aan via de website. 
 
Er werd één Algemene Ledenvergadering gehouden en het bestuur vergaderde tien keer. Het 
Bestuur was twee keer bij de landelijke Algemene Vergaderingen vertegenwoordigd. Tijdens de ALV 
in november kregen we de BlikvangersPRijs uitgereikt van het hoofdbestuur voor onze activiteiten in 
project Steenbrugge annex voorbeeldtuinen. 
De vergaderingen van Rayon Oost zijn 2 keer bijgewoond. Ook zijn er 2 bijeenkomsten geweest over 
het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals excursies, met bestuurders van de afdelingen 
Apeldoorn, Veluwezoom en Zutphen.  
Daarnaast vond gedurende het jaar overleg plaats met allerlei organisaties, zoals adverteerders, 
reisorganisaties, tuineigenaren, gemeentes en verwante organisaties. De samenwerking met Natuur 
Educatie Centrum de Ulebelt werd vervolgd, onder andere door de cursus Moestuinieren die hier 
sinds enkele jaren wordt gehouden.  
 
Algemene ledenvergadering, ALV  
Op 18 februari 2019 hebben we in aanwezigheid van ruim 60 leden onze Jaarvergadering gehouden.  
Twee nieuwe bestuursleden, Annelies van Beem en Kattelijne Kraak, werden verwelkomd binnen ons 
bestuur. 
De voorzitter licht het jaarverslag over 2018 toe.  

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële situatie van de afdeling aan de hand van 
uitgedeelde cijfers. De balans en de rekening van baten en lasten worden toegelicht.  
Het resultaat voor 2018 is € 798,01 positief, terwijl een tekort van € 2123,11 was begroot. Meevallers 
waren de tuinenreis naar Duitsland en minder PR kosten. De geraamde kosten van het jubileum 
vielen deels ook lager uit dan geraamd. Kostenoverschrijdingen waren op het gebied van 
bloemschikken, vrijwilligersdag en kosten ALV. Voor het project “voorbeeldtuinen en groene tuinen 
in Steenbrugge” is in 2018 € 18.006 subsidie door de provincie Overijssel betaald. Ook is steun 
toegezegd door het Waterschap DOD en de gemeente Deventer. Het streven is de uitgaven te doen 
in 2018/2019. 
 
De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en akkoord bevonden. Vervolgens stemde de 
vergadering met de jaarrekening in en is het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 
gedechargeerd. 
   
In aansluiting geeft de voorzitter aan wat men zoal in 2019 kan verwachten.  In juni is er opnieuw een 
Nationale Tuinweek met als thema “De levende tuin” en de Open Tuinenroute. Verder zijn er, zoals 
gebruikelijk, verschillende excursies, lezingen, tuinclubs en ruilbeurzen. 
 



Na de pauze volgde een lezing van Henk Hietbrink over de ooievaars in Eefde. 
 
Tegel eruit, plant erin 
In samenwerking met  Intratuin in Deventer (twee weken tevoren geopend) werd op 23 maart het 
record aantal van ruim 500 tegels ingeruild tegen plantjes van Intratuin. Er werden twee leden 
geworven. 
 
Nationale Tuinweek 
In het kader van de tweede Nationale Tuinweek) werden de volgende activiteiten georganiseerd: 
-Tuinenroute: De open tuinenroute (voor fietsen en auto’s) op 15 juni leidde dit jaar naar een 
negental fraaie tuinen rond Bathmen. Er meldden zich 82 deelnemers, waarvan 2/3 op de fiets en 
1/3 met de auto. De opkomst was lager dan gebruikelijk en geheel te wijten aan het regenachtige 
weer. 
-Zomeravond tuinevent: een open tuinavond in de Prunushof in Wilp. Een trio verzorgde een 
muzikaal jazzoptreden. Verder een wedstrijd geurplanten raden, een mooie aanbod zaailingen van 
onze zaai- en stekclub, een horecastand en verkoop van planten van gastfamilie Bos. We mochten 
zo’n 75 bezoekers verwelkomen. 
  
Bloemschikken 
In voor- en najaar werden cursussen gehouden van elk vijf lessen. Dit jaar waren er opnieuw één 
gevorderden groep en één beginnersgroep. De groepen telden tezamen gemiddeld 32 deelnemers. 
Nieuwe instroom is steeds mogelijk in januari en september. De locaties voor bloemschikken waren 
gebouw Irene in Twello, en De Schalm in Deventer. 
  
Bloemschikwedstrijden 
Van onze afdeling waren er drie deelnemers aan het Oost Nederlands Kampioenschap 
Bloemschikken, dat op 26 oktober in Eefde werd gehouden. Er was dit jaar geen NKB, maar hiervoor 
in de plaats een open kampioenschap dat plaatsvond tijdens Gardenista, in mei. Hieraan hebben 
geen deelnemers van onze afdeling meegedaan. 
 
Cursus moestuinieren   
Voor het derde jaar was er een cursus moestuinieren. Dertien deelnemers volgden bij de Ulebelt een 
theoriecursus (vier zaterdagochtenden). Drie van hen plus drie cursisten van de cursus uit 2018 
volgden een praktijkcursus op een eigen stukje tuin (10 m2) bij de Ulebelt, waar gezamenlijk 
getuinierd werd op biologische grondslag.  
 
Lezingen 
Alle vijf lezingen, één in ’t Hof van Colmschate (Colmschate),  twee in gebouw Irene (Twello), en twee 
in de Hof van Salland (Diepenveen), werden goed tot uitermate goed bezocht en door de aanwezigen 
in het algemeen goed tot zeer goed gewaardeerd. Achtereenvolgens werden ze verzorgd  door Henk 
Hietbrink, Alma Husken, Hans Ringers, Romke van de Kaa en Hans Kramer. 
 
Ruilbeurzen 
Voor de voorjaars-ruilbeurs op 4 mei waren we te gast bij de hovenier Beijer. De najaars-ruilbeurs 
vond voor het eerst plaats bij hoveniersbedrijf De Colm in Colmschate. Beide beurzen werden goed 
bezocht en in een gezellige sfeer werd veel plantmateriaal en kennis uitgewisseld. Tijdens beide 
ruilbeurzen bood de zaai- en stekclub aan de bezoekers gratis een groot aantal plantjes aan. 
 
Meerdaagse reis 
Van 28 t/m 30 juni heeft een succesvolle driedaagse tuinenreis naar Zeeland plaatsgevonden, waarbij 
54 deelnemers van afdelingen Deventer, Apeldoorn, Zutphen en Noord-Veluwe meegingen. De reis 
was voor de derde maal in eigen beheer georganiseerd. 



 
Dagexcursies 
Ook dit jaar waren er enkele dagexcursies georganiseerd. De eerste vond plaats op 17 mei naar 
Gardenista en een kwekerij van eenjarigen. De tweede dagexcursie, op 26 juli, naar Friesland werd 
afgelast vanwege zinderende hitte. Deze excursie zal alsnog in juli 2020 plaatsvinden. 
De dagexcursies waren een gezamenlijke activiteit met andere afdelingen uit de Stedendriehoek en 
leverden volledig gevulde bussen op.   
 
Voorbeeldtuin Het Nieuwe Veld en groenpromotie Steenbrugge 
Bij zorgkwekerij het Nieuwe Veld in Diepenveen zijn dit jaar een tweetal voorbeeldtuinen aangelegd 
op basis van een geactualiseerd 26-planten plan van Groei & Bloei. Daarnaast is in de nieuwe wijk 
Steenbrugge op basis van hetzelfde concept samen met bewoners een voorbeeldtuin aangelegd. De 
voorbeeldtuinen zijn bedoeld om onder meer bewoners van de nieuwe wijk Steenbrugge, maar ook 
anderen,  enthousiast te maken voor de aanleg van een groene voor- en achtertuin, d.w.z. zo min 
mogelijk steen en groene alternatieven voor schuttingen. Groei & Bloei en projectontwikkelaar BPD 
hebben via informatieavonden  (toekomstige) bewoners actief benaderd. Op 21 juni vond de 
ondertekening van het convenant plaats met als deelnemende partijen Groei en Bloei, Het Nieuwe 
Veld, BPD, de gemeente en corporatie Ieder1. Het werd een feestelijke middag met ruim 40 
aanwezigen, waaronder de burgemeester. Er werd een fietstochtje langs de voorbeeldtuinen 
gehouden om deze officieel te openen.  
 
Tuinclubs 
De drie tuinclubs binnen onze afdeling mogen zich elk in een grote belangstelling verheugen. Elke 
tuinclub organiseert haar eigen programma en bezoekt op afspraak tuinen en kwekers in de (wijde) 
omgeving. 

 “Papaver” bezocht op maandagavonden acht particuliere tuinen en had een dagje uit 

  “Passiflora” ging op dinsdagochtenden op bezoek bij elf particuliere tuineigenaren.  

 “Trifolium” leden bezochten op dinsdagavonden zeven tuinen en hadden ook een dagje uit. 
 
Lentefair Diepenveen 
In de pastorietuin in Diepenveen is op 30 mei, Hemelvaartsdag, voor de tiende keer de succesvolle 
Lentefair gehouden. G&B was er weer bij met een kraam voor informatie en ledenwerving.  
 
Nieuwe Oorsprong Schalkhaar 
Onze afdeling was tweemaal vertegenwoordigd op een fair bij de Nieuwe Oorsprong, eenmaal in juni 
en eenmaal in september. 
 
Fair Bathmen 
Onze afdeling was op Hemelvaartsdag samen met afdeling Lochem aanwezig op een Lentefair in 
Bathmen. 
 
Rotonde Borgelerhof 
Onze vereniging krijgt veel waardering voor de wijze waarop de in 2011 geadopteerde rotonde nog 
steeds wordt onderhouden. Dit is ook in 2019 door een trouwe groep van vrijwilligers gebeurd. In 
2020 is de rotonde aan groot onderhoud toe. 
 
Vrijwilligersdag  
Om als bestuur te onderstrepen hoe belangrijk het is dat we niet alles zelf hoeven te doen en hoe blij 
we zijn met onze circa 40 vrijwilligers, hebben  op 21 september 19 van hen een  jaarlijks uitstapje 
gemaakt  naar kwekerij Arjan Schepers in Mariënheem en het bakkerij- en ijsmuseum in Hellendoorn.  
 
 



De geheimen van de bodem in je tuin  
Op 28 september werd een informatieve middag gehouden bij Holsto Tuinen  in Olst, met 
presentaties van de bodemkundige ir. Harco Jellema en Gerwin te Velde van Ecostyle. Er waren zo’n 
40 deelnemers en de presentaties werden zeer goed gewaardeerd. 
 
Bloembollenmand 
Op 2 november vond bij De Colm een succesvolle workshop beplanten van een bloembollenmand 
plaats, waarbij zeer veel soorten bloembollen in een lasagnebeplanting geplaatst werden. Er waren 
30 deelnemers. 
 
Kerstworkshop 
Onder leiding van docente Miranda Clappers werd  op 16 december een kerstworkshop gehouden 
voor 24 deelnemers. 
 
Communicatie 
De redactie van ons ‘Groene Boekje’ zorgde ervoor dat er ook dit jaar weer 4 zeer verzorgde uitgeven 
verschenen. Daarnaast werden er regelmatig berichten op Facebook geplaatst. 
In het najaar werd onze website onder regie van het landelijk bureau van een nieuw ontwerp 
voorzien. Een flinke klus voor onze webmaster! 
 
 
Ook 2019 kende weer een uitgebreid programma dat slechts mogelijk was door de belangeloze 
inzet van, naast het bestuur, ruim 30 vrijwilligers! Hen komt veel dank toe! 
 


