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JAARVERSLAG 2020 

Vrijdag 13 maart 2020 ging Nederland voor het eerst in Lock down door de corona/covid19-
pandemie. Wat we toen nog niet wisten was, dat bijna alle activiteiten van het prachtige 
jaarprogramma 2020 van onze afdeling zouden worden afgelast.  
 

Bestuur 
Het bestuur van Groei&Bloei afdeling Gouda en omstreken bestaat uit: 
Voorzitter      Marianne Dogterom  (2019 + 1) 
Secretaris      Hanny Verbakel  (2021) 
Penningmeester     Emily Looijenstein  (2022) 
Ledenadministratie     Margo Looijenstein  (2020) 
Lezingen      Happy van der Valk Bouman (2019 + 1) 
 
 
Drie van onze bestuursleden hadden in 2020 de mogelijkheid om af te treden. Zeker was dat 
onze voorzitter Marianne Dogterom en Happy van der Valk Bouman (lid) na een extra jaar 
i.v.m. ons 80-jarig bestaan zouden aftreden. Door de omstandigheden met corona is dit niet 
gebeurd want het was onmogelijk om een jaarvergadering te houden en zonder 
jaarvergadering geen passend afscheid. Margo Looijenstein zou nog een jaar blijven omdat 
zich nog geen nieuwe bestuursleden hadden aangemeld.  
Het bestuur heeft in 2020 twee maal fysiek vergaderd en daarna af en toe on-line. 
Uiteraard gingen in 2020 ook de rayon- en landelijke vergaderingen niet door.  
 
Leden 
De ledenstand van 1 januari 2020 was 336 en van december 326. Vrij constant dus. 
 
Activiteiten 
Voor het toeslaan van de pandemie zijn er nog twee activiteiten doorgegaan. 
Op 15 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst in de Ark te Reeuwijk met een goede opkomst 
van onze leden. Hier werd het jaarprogramma gepresenteerd. 
Hoe zou het eruit gezien hebben: 
In ieder geval met 5 lezingen, waarvan alleen de lezing op 11 februari over De duurzame 
levende tuin door Sjaak Willemstein is doorgegaan.  
Van de geplande 6 excursies kon er gelukkig nog een doorgaan omdat toen de maatregelen 
weer wat versoepeld waren. De excursie naar Buitenplaats Hindersteyn in Langbroek op 17 
september. De aanwezige leden waren blij dat ze elkaar weer zagen en genoten van deze 
mooie buitenplaats. 
Daarnaast zouden we nog ruilbeurzen organiseren en de Open tuinen Carroussel samen 
met de afdelingen Gorinchem en Rotterdam.  
 

 



   
 
Excursie Hindersteyn 
 
 
Wat konden we wel doen. 
ONLINE werd het toverwoord voor heel veel activiteiten.  
Onder het motto COVID in het land, de tuinen aan de kant organiseerden we inzendingen 
van tuinfoto’s van leden. Tenslotte had iedereen veel tijd om in de tuin te werken en deze 
stonden er ook prachtig bij.  
De leden waren enthousiast en 11 leden stuurden ons foto’s van hun tuin. 
Ook zaaien en stekken kwam aan bod. 
 
Nieuwsflits 
Om de leden op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen zijn er in 2020 15 nieuwsflitsen 
verstuurd door onze webmaster Nel Steenbergen. 
Het ging vaak over een activiteit die niet door kon gaan maar het was helaas niet anders. 
 
Voor informatie over alle activiteiten van de afdeling Gouda  e.o. zie de Terugblik 2020 op onze 

website  

https://gouda.groei.nl/terugblikken/terugblik-2020/ 
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