STICHTING VRIENDEN VAN DE BOTANISCHE TUIN KRALINGEN

Algemeen Jaarverslag 2009

Samenstelling stichtingsbestuur: Lieke van der Ree, voorzitter, Stephan Sluijters, penningmeester, Nettie ’t Hart, secretaris.
Het bestuur van de stichting kan terugzien op een jaar vol activiteiten in en buiten de tuin.
In 2009 kwam het bestuur negen keer in vergadering bijeen.
Op 11 februari 2009 is er op verzoek van het stichtingsbestuur een onderhoud geweest met de
heer M. de Visser, portefeuillehouder deelgemeenteraad, en mevrouw L. Dettingmeijer, beleidsmedewerker deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Het doel van het gesprek betrof het
vernemen van een standpunt betreffende de plaatsing van een kunstwerk in de botanische
tuin. Op 13 maart 2009 heeft er op het kantoor van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk van
de gemeente Rotterdam een afsluitend gesprek plaatsgevonden. Tijdens dat gesprek heeft het
stichtingsbestuur haar bezwaren tegen het kunstwerk nogmaals kenbaar gemaakt en heeft de
deelgemeente de plaatsing van het kunstwerk afgewezen.
Op de vergadering van 18 mei 2009 hebben wij afscheid genomen van de vertegenwoordiger
van de deelgemeente bij de stichtingsvergaderingen, mevrouw Iris Deekman, Sport en Recreatie gemeente Rotterdam, rayonleider afd. Natuur en Milieu. Het stichtingsbestuur heeft
haar bedankt voor haar inspanningen en betrokkenheid bij o.a. de voorbereidingen van de
bouwplannen voor een nieuwe plantenkas. De heer Mark Nijsen en Mariëlle van der Heeden,
resp rayonleider en bedrijfsleider van het Bosdorp nemen haar werkzaamheden over.
De door de penningmeester aangevraagde ANBI-status is met ingang van 1 januari 2009 toegekend.
Het financieel jaarverslag 2008 is door de kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd.
De Stichting Volkskracht heeft, nadat aan de door hen gestelde voorwaarden was voldaan, het
door hen toegezegde sponsorbedrag voor de bouw van de plantenkas overgemaakt naar de
rekening van de penningmeester van de Stichting. (Zie financieel jaarverslag 2009).
Nadat alle vergunningen, offertes en definitieve prijsopgaven waren ontvangen, is er een begin gemaakt met de bouw van de kas. De plannen voor de inrichting ervan moeten nog verder
worden uitgewerkt. Naar verwachting zal de kas begin volgend jaar officieel in gebruik genomen worden.
Met de plannen betreffende de renovatie van de vijver en het zadenhuis zal in 2010 een begin
worden gemaakt. Een aantal voorbereidingen zijn dit jaar al in gang gezet.
Voor de renovatie van het in verwaarloosde staat verkerende beheerderhuis werd door de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld. Vernieuwde rioleringen zijn aangesloten en zowel de
buiten- als de binnenkant van het huis heeft een grondige opknapbeurt gekregen.

Het bestuur is bij de diverse activiteiten op de tuin actief betrokken geweest. Op 3 mei, de
opening van het seizoen, en op 13 september, de slotdag, was er voor het stichtingsbestuur
een kraampje gereserveerd om de stichting meer bekendheid te geven en voor het werven van
nieuwe donateurs. De muzikale omlijsting van beide dagen is door de stichting gefinancierd.
Ook op de avondopenstelling van 15 juli en 12 augustus heeft het bestuur acte de présence
gegeven en een financiële bijdrage geleverd. Op de Lichtjesavond van 11 december heeft het
stichtingsbestuur een bijdrage geleverd in de vorm van oliebollen en zijn alle vrijwilligers van
de tuin bedankt met een kerstkrans.
In april 2009 is er een Tuinbericht verzonden aan de vrienden en belanghebbenden van de
stichting.
Het bestuur heeft besloten het Tuinbericht met daarin o.a. het jaarprogramma van de tuin nog
maar een keer per jaar naar de vrienden van de stichting te sturen. De voorbereiding en verzending brengen veel werk mee en de kosten van papier, enveloppen en verzending zijn vrij
kostbaar.
De vrienden zullen per e-mail op de hoogte worden gehouden van de extra activiteiten op de
tuin.
Ook dit jaar heeft de stichting weer een aantal nieuwe vrienden kunnen verwelkomen. Op 31
december 2009 bedroeg het aantal vrienden 335.
Het stichtingsbestuur dankt iedereen die zich voor de tuin heeft ingezet en/of de tuin op enigerlei wijze heeft ondersteund.
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