
BTG - een kroniek 
 
Onderstaande is een artikel uit het themanummer van Lijm, n.a.v. het vijfjarig bestaan van de Bijbel 
Thema Groep Groningen, met recente aanvullingen erop.  
  
 
 
1. 1993/'94  
Ontstaan te Groningen. 
Circa 10 studenten uit Vinkhuizen, Groningen-West, allen afkomstig van het Greijdanus college te 
Zwolle, missen georganiseerde bijbelstudie. 
Het idee om als goede vrienden en bekenden aan gezamenlijke Bijbelstudie te doen is geboren en 
spoedig wordt een eerste vergadering belegd, gezellig bij iemand thuis. Eerst koffie drinken, dan de 
bijbelstudie en vervolgens nog wat blijven hangen en samen gezellig wat drinken (oftewel after-BTG-
en). 
Van regels, statuten, roosters, verplichtingen, bestuur, planning en vastleggen moeten de meesten in 
eerste instantie niets weten. Zelfs het woord 'vereniging' is besmet... 
De naam BTG (Bijbel Thema Groep) wordt de aanduiding van deze gezamenlijke activiteit. Het woord 
'Thema' moet de hoog in het vaandel staande vrijblijvendheid uitdrukken: want een thema is een 
afgerond gedeelte. Geen verplichtingen. 
Het duurt maanden voordat er langzaam aan concessies gedaan kunnen worden. Zo blijkt het toch 
nuttig om te weten wanneer de volgende vergadering is, en bij wie, en waarover. Een vaste dag is 
eigenlijk ook wel makkelijk, plus iemand die alles een beetje coördineert. 
Johan Nies wordt de eerste gekozen 'coördinator', de eerste onder de gelijken. 
Aan het einde van het studiejaar 1993/'94 zitten we met z'n 15-en. De georganiseerde bijbelstudie 
heeft een vaste plaats gekregen. Alleen hoe gaan we volgend jaar verder? Een redelijke grote groep 
mensen wil namelijk lid worden. Een verdubbeling in het ledenbestand naar circa 40 leden is niet 
uitgesloten. Dit geeft een voelbaar dilemma. Een dilemma tussen "laten ze het principe maar 
overnemen", wat neerkomt op ledenstop / exclusivisme of "ok, we hutselen", wat neerkomt op een 
open houding, nemen van verantwoordelijkheid en het overbrengen van de BTG-cultuur (concrete 
bijbelstudie bij iemand thuis met daarna after-BTG). Dit is zeker niet makkelijk als je elkaar goed kent 
en gehecht bent (geraakt) aan je vertrouwde BTG-groep. 
  
2. 1994/'95  
September 1994. 36 leden. Johan Nies blijft coördinator (groep 1). Michel de Leeuw wordt de nieuwe 
coördinator van groep 2 en Marjan Volkerink coördineert groep 3.  
23 oktober 1994. 61 leden. Michel de Leeuw fungeert als penningmeester (contributie bedraagt 15 
gulden).  
Later in het jaar wordt Ina Kampjes coördinator van een vierde groep. 
  
3. 1995/'96  
September 1995. De BTG bestaat aan het begin van dit seizoen uit 6 groepen: 1 dinsdaggroep en 5 
woensdaggroepen. De coördinatoren zijn: Renate Buist, Arnout de Leeuw, Dianne Treep, Marijke 
Verbokkem, Mark Volkerink en Arjan Westra. Een 7e groep, woensdaggroep 6 met coördinator Gerrie 
Bakker, ontstaat voor mei 1996. 
Ontstaan van de BAK, BTG Activiteiten Kommisie (niet conform de nieuwe spelling, red.), bestaande 
uit Gerrie Bakker, Gea Varwijk, Alfred Stel, Janneke Visser en Dirk-Albert Prins. 
Dianne Treep neemt op haar Apple de ledenadministratie voor haar rekening. Daarmee wordt Dianne 
Treep al gauw vraagbaak en daarmee de eerste officieuze aanspreekpersoon van de BTG. 
Januari 1996. 'BTG goes internet' Hiermee is de BTG een van de eerste Bijbelstudieverenigingen 
geworden die zich een vaste plek verwerft op het net. 
Februari 1996. Naast vele andere activiteiten organiseert de BAK dit keer een kamp: met z'n allen in 
de kou een weekend op een boerderij op Schiermonnikoog kamperen. Veel zingen en veel afwassen 
en lekker uitwaaien op het strand. Een kamp kost natuurlijk geld en dit vraagt om beheer. Dit gaat er 
voor zorgen dat Dirk-Albert Prins, de financiële man in de BAK, in eerste instantie onze officieuze en 
later ook onze officiële penningmeester wordt. 
Maart 1996. De BTG heeft circa 90 leden. 
Maart 1996. Eerste uitgave van Lijm op A4-formaat in een oplage van 100 stuks onder redactie van 
Johan Homan, Alfred Stel, Mark Volkerink en Arjan Westra. Gratis voor de leden. Lijm wordt het 



orgaan van de BTG. Bovendien verschijnt er bij elke editie van Lijm ook een digitale uitgave die op de 
BTG internet-site wordt geplaatst. 
Maart 1996. Marjan Volkerink schrijft in het eerste nummer van Lijm een artikel 'Tijd voor bezinning'. 
"Zoals het ND de snelst groeiende krant in Nederland is en de EO de snelst groeiende omroep, is de 
BTG de snelst groeiende (gereformeerde) vereniging in Groningen." En verderop wordt de eerste 
aanzet gegeven om na te denken over structuur: "Die groei is buitengewoon snel gegaan, het is mijns 
inziens nu tijd voor bezinning over de structuur van de BTG." 
Mei 1996. In Lijm jaar 1 nr. 2 doet Pim Boven in Tijd voor Bezinning 2 aangaande de structuur van de 
BTG, een voorstel. Dit voorstel geeft de aanzet voor het ontstaan van een georganiseerd 
coördinatorenoverleg.  
14 mei 1996. De eerste BTG Algemene Ledenvergadering wordt belegd om na te denken over 'het 
toekomstige reilen en zeilen van de BTG', o.a. of er een bestuur moet komen... 
4 Juni 1996. Rik Nijenhuis en Richard Vos organiseren voor het eerst een BTG-avond met 
gemeenteleden uit de wijk. Veel herkenning over en weer... 
Mei 1996. Marijke Verbokkem en Dianne Treep - "Depressief wordende bij het vooruitzicht van een 
lange, hete zomer zonder de geestverkwikkende bijeenkomsten met onze medegelovigen (...)" - 
krijgen het geweldige idee om de BTG in de zomer gewoon door te laten gaan: Zomer-BTG. Dit levert 
3 groepen Zomer-BTG'ers op. De Zomer-BTG blijkt een goede kennismaking met de BTG. 
Verscheidene mensen worden lid van de BTG. 
Augustus 1996. Het reguliere BTG-seizoen eindigt met 7 groepen, maar...  
  
4. 1996/'97  
September 1996. Circa 120 leden, 10 groepen: 2 dinsdag- en 8 woensdaggroepen. 
Oktober 1996. maar liefst 11 groepen: een derde dinsdaggroep. Coördinatoren: Albert Geertsema, 
Richard Krebbs, Geke Spijker (dinsdag 1-3), Jos? Broekhuizen, Irma Nijkamp, Tieno van der Velde, 
Thonia van der Wal, Christine de Kimpe, Gea Varwijk, Ewout de Vries en Irma van Spijker (woensdag 
1-8). Later in het jaar ontstaat dinsdaggroep 4, waarbij Theo Toering coördineert. 
BAK: Angela Jacobs, Alrik van der Kolk, Christa van der Noord, Erwin Sturing en Marina Zeldenrust. 
Zij verzorgen de activiteiten. 
September 1996. Dianne houdt voorlopig nog de ledenadministratie onder haar hoede en fungeert als 
contactpersoon; Marijke Verbokkem wordt voorlopig de nieuwe schatbewaarder van de BTG totdat de 
verkiezing van de nieuwe penningmeester m/v rond is. 
Lijm-redactie continueert de 2e jaargang met Johan Homan, Mark Volkerink en Alfred Stel. Voor 
Johan Homan komt later Pim Boven in de plaats. 
8 november 1996 vindt er een stemming plaats. Albert Mosselaar is tot de eerste officiële 
penningmeester gekozen. Albert Mosselaar gaat vanaf nu op de BTG-portemonnee zitten en neemt 
bovendien met behulp van een schijfje de ledenadministratie over. Richard Vos wordt Algemeen 
Aanspreekpunt. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen de interne en externe kontakten en de agenda 
van het coördinatorenoverleg. De afkorting A.A. zou aankomende leden op het verkeerde been 
kunnen zetten. Door eigen 'schuld' van de gekozene kiest het coördinatorenoverleg in een mum van 
tijd voor de afkorting 'het AAP'. In de notulen wordt het echter af en toe 'de AAP'... 
18 november 1996. De eerste officiële definitie van de BTG wordt door het coördinatorenoverleg 
gegeven: "De BTG is een bijbelstudievereniging die werkt vanuit de gereformeerde belijdenis, met als 
doel elkaar op te bouwen in het geloof." 
25 november 1996. Interview met het AAP (Richard Vos) door J.E. Hopman van het Nederlands 
Dagblad (Redactie Kerk). 
26 november 1996. Plaatsing van het interview in Kerk Lokaal, pagina 2 van het Nederlands Dagblad 
onder de titel ‘Bijbelstudie in Groningen groeit als kool’. Bovendien wordt er een foto van een (fictieve) 
BTG-groep geplaatst. Op deze foto door Pim Boven genomen op Saffierstraat 120 staan van links 
naar rechts: Richard Vos, Albert Mosselaar, Jan van der Vegt, Hajo de Wit, Thonia van der Wal, 
Marijke Verbokkem, Irma Nijkamp, Rik Nijenhuis, Liesbeth Mars en Alfred Stel. 
December 1996. De BTG internetsite krijgt een facelift en een gastenboek. Bovendien komt er een 
Engelse vertaling in de loop van de tijd uitgevoerd door Hendrick van de Belt, Rik Nijenhuis, Alwin 
Plug, Richard & Robert Vos en Ewout de Vries. Verder schrijft ds. T.S. Huttenga het artikel Hoe word 
je een christen voor onze site.  
December 1996. Richard Vos en Ewout de Vries organiseren de BTG-logowedstrijd.  
Februari 1997. Uitslag van de logowedstrijd. Dhr. Van der Wal uit Kollum (vader van Thonia van der 
Wal) wint met het tot op heden gebruikte logo. De betekenis van dit logo drukt de onderlinge 
verbondenheid van de BTG-groepen in hun relatie rond de Bijbel uit.  



4 t/m 7 april 1997. Het 2e BTG-kamp naar Schiermonnikoog georganiseerd door de BAK met een 
auditieve ondersteuning door Albert Mosselaar met koffiekan plus een duik in het kippenhok later op 
de zondagnacht.  
Juli / augustus 1997. Zomer-BTG georganiseerd door Rik Nijenhuis en Richard Vos. Ook dit jaar 3 
Zomer-BTG-groepen, gecoördineerd door Renate Buist, Marijke Verbokkem en Alfred Stel.  
  
5. 1997/'98  
Dit seizoen start met haar circa 130 leden 4 dinsdaggroepen en 9 woensdaggroepen en voor het eerst 
een weekend-BTG groep. Het coördinatorenoverleg bestaat dan uit: Hendrick van der Belt, Biny 
Dwarshuis, Arjan Westra, Alfred Stel / Marjon van der Kolk (dinsdag 1-4), Anja Vonck, Willem Boerma, 
Heleen Slager, Elmer van der Mooren, Arco Verbokkem, Liesbeth Mars, Janetta Wiersma, Koen 
Wagenaar, Alrik van der Kolk (woensdag 1-9), Jelle Vonck (weekend). Later zal Anne Poelman Alrik 
vervangen en Biny's groep worden opgeheven. 
Een nieuwe BAK, bestaande uit Jos? Broekhuizen, Rik Nijenhuis, Inge-Willem van Rijswijk, Theo 
Toering, Dianne Treep, Janneke Visser en Jelle Vonck, verzorgen de borrels en activiteiten. 
De Lijm-redactie vernieuwt en breidt zich uit. Pim Boven, Klary-An Brouwer en Rik Nijenhuis. Later 
komen Elmer van der Mooren, Marijke Verbokkem en Ryanne Veenstra het redactie-team versterken. 
Veel groepen starten met de videocursus Het bereiken van je leefwereld. 
In oktober wordt het eerste Bijbelstudiekamp / Toerustingsweekend 1997 gehouden. Een nieuw 
initiatief. Aan het einde van het seizoen '96/'97 onstaat het idee om een bijbelstudiekamp te 
organiseren, niet alleen voor de leden van de BTG, maar samen met twee andere verenigingen. 
Gemeente-integratie en open houding staan ook hier voorop. Deze twee verenigingen, de 
bijbelstudieverenigingen Vinkhuizen 1 & 2, werken vanuit dezelfde grondslag en qua structuur bestaat 
er grote overeenkomst met de BTG. Albert Mosselaar, Marijke Verbokkem en Richard Vos gaan zich 
wijden aan het ten uitvoer brengen hiervan in samenwerking met Marcel Helder (de contactpersoon 
naar de twee andere verenigingen). Ds. Jac. Ophoff verleent heel enthousiast zijn medewerking. Het 
weekend heeft als thema ‘Wandelen met God’. 
Bidden wordt door het jaar heen langzamerhand een belangrijker thema.  
Dinsdaggroep 2 wordt opgeheven vanwege onvoldoende animo. 
Ryanne Veenstra gaat het notuleren op het coördinatorenoverleg voor haar rekening nemen. 
25 maart 1998. De nieuw opgerichte Engelse BTG-groep vergadert voor het eerst. Sieta van der 
Meulen coördineert. Het nieuw principe: deze groep bestaat voor een deel uit BTG'ers die dit naast 
hun eigen groep doen, en heeft een open karakter in de zin dat de overige Engelstalige deelnemers 
gastleden zijn, niet per definitie gereformeerd zijn en niet in volle rechten lid zijn. 
8 tot 10 mei 1998. Het derde BTG-kamp in Roden door de BAK georganiseerd. Genoeg te eten, veel 
zon en een substantiële vulling met het maffiaspel. 
De internetsite van de BTG krijgt bezoek van haar 5000e bezoeker. 
18 juni 1998. De tweede BTG Algemene Ledenvergadering. Hier zullen belangrijke beslissingen over 
de BTG-structuur worden genomen. Albert Mosselaar, Rik Nijenhuis, Arco Verbokkem en Ewout de 
Vries hebben zich maanden ingezet als structuurcie om een goede BTG-structuur op papier te zetten. 
Als het voorstel 'BTG-statuten' wordt aangenomen zal de BTG een bestuur gaan krijgen. De functie 
AAP zal verdwijnen. Hiervoor in de plaats zullen dan de functies voorzitter en 2 ondersteunende 
functies komen. Penningmeester blijft een officiële functie. 
Zomer-BTG wordt georganiseerd door Liesbeth Mars en Elmer van der Mooren. 
  
6. 1998/'99  
BTG werkt dit jaar vanuit een nieuwe vorm: de BTG is nu een bijbelstudievereniging met een bestuur, 
bestaande uit Heleen Slager (als voorzitster), Meindert van Rijswijk (als penningmeester), Theo 
Toering en Josje Munneke. De coördinatoren hoeven zich niet meer met bestuurlijke zaken bezig te 
houden en kunnen zich weer richten op hun groep. Meindert kondigt 'zware maatregelen' aan voor 
degene die de jaarlijkse 20 gulden niet op tijd aan de BTG afdraagt. 
Dit jaar begint met 99 leden in 1 dinsdaggroep en 7 woensdaggroepen. Dit wordt echter al snel meer.  
Lijm wordt dit jaar uitgebracht onder redactie van Pim Boven, Klary-An Brouwer, Elmer van der 
Mooren, Rik Nijenhuis, Marijke Verbokkem. Halverwege het jaar wisselen Leida Janssen en Jos? 
Broekhuizen met Pim Boven en Rik Nijenhuis. 
De BAK (BTG Activiteiten Kommissie) bestaat uit Ilse Dusseljee, Janneke Schuurman, Johan 
Schuringa, Lianne Arkema, Marcel Wijnalda en Willem Boerma. 
1e weekend van oktober wordt het Bijbelstudie- / Toerustingsweekend '98 gehouden in samenwerking 
met de bijbelstudieverenigingen Vinkhuizen 1 + 2. Dit wordt georganiseerd door Albert en Marijke 



Mosselaar, Richard Vos & Haike Jacobs (voor BTG) en Clariska Volkerink (voor Vinkhuizen 1 + 2). 
Het thema is discipelschap. 
September-november 1998. Richard Vos steekt de internet-site in een nieuw jasje. 
Februari 1999. De BTG telt 140 leden. De dinsdaggroepen 1-3 hebben Elise van der Helm, Gerdien 
Slager, Trees Krebs-Wiersum als coordinator; de woensdaggroepen 1-9 hebben respectievelijk Klary-
An Brouwer, Harm Kremer, Leonie Drenth, Renate Buist, Jelle & Pia Vonck-Stel, Rianne van Dieren, 
Natascha Kwant, Ewout de Vries, Hans Zomer (opgevolgd door Susanne Wagenaar). Nieuw is ook 
dat groep 7 en 8 met name bedoeld zijn voor respectievelijk de Groningse wijken Oosterpark en Zuid. 
23-25 april 1999. BTG-kamp in Dwor Valery in Tolbert wordt georganiseerd door de BAK (BTG 
Activiteiten Kommissie). 
20 mei 1999. De derde algemene BTG-ledenvergadering. Het nieuwe BTG-bestuur is gekozen en 
bestaat uit: Klary-An Brouwer (voorzitter), Bert Kompagnie (penningmeester), Hendrick van der Belt 
en Janetta Wiersma (ondersteunende functies). 
  
7. 1999/2000  
Klary-An Brouwer (voorzitter), Bert Kompagnie (penningmeester), Hendrick van der Belt en Janetta 
Wiersma kiezen er voor om niet ieder een van de vier coördinatoren overleggen te leiden, maar om 
met twee bestuursleden bij een van de twee coördinatoren overleggen te zitten. Omdat veel leden te 
laat hun contributie betalen, besluit Bert Kompagnie om de contributie tot 25 gulden te verhogen en 5 
gulden terug te storten wanneer een lid op tijd betaald. Deze verhoging zullen we dan maar 
beschouwen als de 'zware maatregelen' die Meindert van Rijswijk vorig jaar nog aankondigde. 
September 2000. Dit jaar begint met 90 leden. Maar dit aantal neemt vooral de eerste twee maanden 
snel toe. 
Lijmredactie bestaat uit Theo Toering, Erik Horlings, Mariette van der Beek, Pieter Bouwkamp en 
Evelyn Zandink. De redactie is compleet nieuw en mede door een slechte overdracht komt Lijm nog 
wel eens laat uit. Later in het jaar versterkt Jos? Broekhuizen het redactieteam. 
8-10 oktober 1999. Bijbelstudie- / Toerustingsweekend '99 in samenwerking met de 
bijbelstudieverenigingen Vinkhuizen 1 + 2. Georganiseerd door Richard Vos (voor BTG) en Clariska 
Volkerink & Adriaan van Hoek (voor Vinkhuizen 1 + 2). Het thema is De christenreis en ds. Sjaak de 
Boer is de spreker van het weekend. Wat zijn dit toch heerlijk geloofsopbouwende weekenden! 
22 November 1999. De dinsdaggroepen 1-3 hebben Frouwke van der Linde, Adriaan Afman, Robert 
de Vries als coördinator; de woensdaggroepen 1-9 hebben respectievelijk Roelof Bolt (later opgevolgd 
door Anja Reker), Johan Schuringa, Jan-Willem Niemeijer, Willem Boerma, Berber Doornbos, Klaaske 
Feenstra + Marianne Steenbergen, Erik Horlings, Christa van der Noord en Jelle + Pia Vonck. 
Mei 2000. De BTG heeft nu 150 leden. Dat is een nieuw record in BTG-history. 
11 mei 2000. De vierde algemene BTG-ledenvergadering. De BTG is groter dan ooit, maar de ALV 
wordt bezocht door: 21 leden. Het nieuwe BTG-bestuur is gekozen en bestaat uit: Marcel Wijnalda 
(voorzitter), Jan van der Vlies (penningmeester), Anja Reker en Ilse Dusseljee (ondersteunende 
functies). Het bestuur besluit om een deel van de reserves in reserve te houden om doelen met 
betrekking tot geloofsopbouw van de leden te kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld, 
bezinningsweekenden en lezingen. 
19-21 mei 2000. We gaan op kamp naar 'De vier Linden' in Papenvoort. De BAK - bestaande uit Jan-
Willem Niemeijer, Natascha Kwant, Ronald van Rijswijk, Klaaske Feenstra, Stynie Drijfhout en Sieta 
van der Meulen - had waarschijnlijk niet verwacht dat de kampgangers er een spelletjesmarathon van 
maakten. 
24 mei 2000. Nadat Leonie Drenth en Sieta van der Meulen materiaal geleverd hebben voor de BTG-
groepen om een thema-avond te houden over geloofstwijfel, organiseren ze aansluitend een boven 
verwachting druk bezochte lezing over geloofstwijfel in de Columna-kerk met als spreker de chr. geref. 
dominee Den Hartog. Toegang is gastvrij gratis. 
Groepsindeling volgend seizoen. Het huidige bestuur kiest ervoor dat de indeling zich nog meer gaat 
richten naar kerkgrenzen. Prachtig! Op deze manier kun je bijbelstudie doen met medegelovigen in je 
directe omgeving. Tenslotte is een BTG-er in de eerste plaats een kerklid. 
Juni 2000. De internetsite verhuist naar www.bijbelthemagroep.nl. 
Juli-augustus 2000. Zomer-BTG. 
  
8. 2000/2001 
Een hiaat in de BTG-geschiedenis. 
  
 
 



9. 2001/2002 
Het bestuur bestaat dit seizoen uit: Jenneke van Berkum (voorzitter), G.K. (penningmeester), Jannet 
Oudman en Corrien Jansen. 
De Lijmredactie bestaande uit: Thirza de Vries, Nienke van der Veen, Sander Huisman en Herman 
Snip, besluiten de lijm te verrijken met een echte soap. Een echte soap zoals GTST maar dan 
dichterbij. Met een heuse politiek verslaggever in de Lijmredactie wordt de Lijm ook op politiek vlak 
een stuk rijker. 
Dit jaar kwamen er 27 leden bij en zijn we gegroeid tot maar liefst 14 groepen waarvond 10 op de 
woensdag, 3 op de dinsdag en een op de maandag. 
Ook dit jaar wordt er een toerustingsweekend georganiseerd, hier gaan weer veel mensen naartoe. 
De euro wordt ingevoerd, de contributie wordt gesteld op 10 euro. 
  
10. 2002/2003 
Het Bestuur bestaande uit: Sander Huisman (voorzitter), Kornelis Oosterhuis (penningmeester), 
Gerjan Heidema en Simone Bassie, besluiten een visiedocument op te stellen. Simone Bassie zal 
hiervoor zorgdragen. Simone heeft het hele jaar daaraan gewerkt met de bedoeling om in de toekomst 
hiermee te gaan werken. 
De Lijmredactie bestaande uit: Lukas Ensing, Thirsa de Vries, Nienke van der Veen, Janny Bol en 
Emmy Westerhof, verrijken dit jaar de lijm met een receptenrubriek: The Naked Sjalot geschreven 
door Charlotte. Ook is er per ongeluk een e-mailwisseling in de Lijm terecht gekomen genaamd 
love@life.nl.  
De Bak bestaat dit jaar uit Jannet, Liesbeth, Frouwke, Ingrid, Roelien, Corien en Renate. 
Het opmerkelijkste wat er dit jaar op contributiegebied te melden is, is dat de contributie voor stelletjes 
dit jaar 16 euro is. En je bent pas een stelletje nadat je getrouwd bent!! 
Dit jaar is zelfs een zondaggroep actief. 
  
11. 2003/2004 
Het Bestuur bestaande uit: Anne Mathijs Roskamp (voorzitter), Kornelis Oosterhuis (penningmeester), 
Johan Sietzema en Jan Zuur besluiten het item Clusters uit het visiedocument van Simone uit te 
werken. Het volgende seizoen zal hiermee worden proefgedraaid. Het definitief uitwerken van deze 
uitwerking zal op de schouders van het volgende bestuur rusten. 
De Lijmredactie bestaande uit: Lukas Ensing, Annemarie en Hendrik Zandt, Klaas van Dam en Kees 
Bus, besluiten ter gelegenheid van het jubileum een jubileumlijm uit te brengen. Ook de Columnbus 
en Cris en Cras steken de kop op in de Lijm. 
Ter gelegenheid van het jubileum wordt er door Frouwke van der Linde en Jannet Oudman een 
megaborrel in ASV Hendrick georganiseerd. 
De Bak bestaande uit Tirza van Loenen, Jos Arkema, Marieke van Faassen en Margreet Zeldenrust 
organiseren onder meer een kamp naar Ameland. 
De BTG had dit jaar een record van ongeveer 170 leden wat een zegen op 10 jaar werk is uiteraard. 
  
12. 2004/2005 
Het Bestuur bestaande uit Klaas van Dam (voorzitter), Kees Bus (pennigmeester) Geziena 
Steenbergen en Marlies van der Veen voeren de Clusters als proef in. De groepen worden verdeeld in 
drie clusters. De clusterhoofden worden gestimuleerd om activiteiten te organiseren. 
De Lijmredactie bestaat dit jaar uit Jan Zuur, Kornelis Oosterhuis, Joelle Lohr, Marjon van den Hof en 
Irene Bus. De Lijmredactie en het bestuur van het vorige jaar hebben een transferdeal afgesloten. 
Twee bestuursleden worden redactielid en twee redactieleden worden bestuurslid. 
Nadat de website lange tijd is beheerd door Arnoud en Harm, gaat dit jaar het beheer over naar Harro 
Schmith en Wim Folkerts. 
De Bak bestaande uit Fred en z'n Harem besluit ook dit jaar weer naar Ameland te gaan met kamp. 
Op de ALV werden er spijkers met koppen geslagen. Er werd besloten niet met de Clusters verder te 
gaan. Dit vanwege het afnemende aantal leden de onderlinge binding. De structuren werden 
opgeheven en de statuten werden in de ijskast gelegd. De Bak werd (tijdelijk) opgeheven. De Lijm 
bleef nog wel bestaan. Last but not least werd het Bestuur opgeheven, er zal volgend seizoen verder 
worden gegaan met twee algemene aanspreekpunten. Deze besluiten zouden het jaar er op 
uitgewerkt moeten worden. 
  
 
 
 



13. 2005/2006 
Het jaar van de AAP. 
Na lang weg te zijn geweest, zijn ze weer uit de mouw geschud. Kees Bus en Geert Jan Veldman 
hebben het voorrecht om deze BTG-prehistorische functies te bekleden. 
De Lijmredactie bestaat nog steeds uit Jan Zuur, Kornelis Oosterhuis, Joelle Lohr, Irene Bus en 
Marjon van den Hof. De Lijmredactie stapt dit jaar over op de digitale Lijm genaamd DIGI-LIJM. 
Op digitaal gebied  heeft de BTG nog meer vooruitgang geboekt. Een aantal leden is met de hype van 
Hyves besmet. De BTG-Hyve wordt opgericht en wordt naast de website als medium gebruikt voor 
aankondigingen van activiteiten. 
Verder wordt het seizoen gekenmerkt door veel afmeldingen en relatief veel aanmeldingen. In april 
2006 is het ledenaantal geslonken tot 85, maar met een aantal van ongeveer 22 nieuwe leden, is er 
wel veel nieuw bloed in de BTG gekomen. Misschien een goed voorteken voor de komende jaren. 
  
14. 2006/2007  
Een omslag in het bestuur, die twee mannelijke apen worden opgevolgd door drie vrouwelijke apen, 
als dat maar goed gaat...  
De drie vrouwen, Karin, Irene en Marianne, staan hun mannetje en kwijten zich van hun zware taak.  
De DIGI-LIJM wordt verzorgd door Jan in samenwerking met het webteam dat bestaat uit Kees.  
Fred zit in de BAK helemaal alleen, wat zielig, maar hij vindt het niet erg hoor.  
In de loop van het seizoen vertrekken Geert, Jan en Kees, een aderlating voor de vereniging. Er wordt 
besloten deze twee leden het erelidmaatschap te verlenen.  
 
  
 
Het bovenstaande is 'een kroniek', niet 'de kroniek'. Verder wordt God niet genoemd, terwijl Hij wel de 
handelende persoon is in deze geschiedenis. Daarvoor dank ik Hem. Zo zijn er BTG-avonden 
geweest die ik nooit meer zal vergeten en een diepe indruk op me hebben gemaakt. 
  
Richard Vos 
Jan Zuur 
Kees Bus 
Geert Jan Veldman 
  
 


