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Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter, Stephan Sluijters,
penningmeester, Nettie ’t Hart, secretaris.
Het jaar 2010 was voor het bestuur enerverend. Met spanning werd uitgekeken naar de plaatsing
van de plantenkas en de feestelijke opening daarvan. In het najaar dreigde de botanische tuin door
bezuinigingsplannen van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk uitbezuinigd te worden. De
activiteiten op de tuin zijn goed bezocht en er kan met voldoening op worden teruggeblikt.
Het bestuur kwam dit jaar acht maal in vergadering bijeen.
Na enige vertraging t.g.v. de koude winter 2009/2010 kon de nieuwe plantenkas in het voorjaar
van 2010 geplaatst worden. De inrichting van de kas, zoals plantenbakken, kweektafels en
planten, werd door de beheerder Jack de Graaf en Eric Douma, vrijwilliger en
landschapsarchitect, ter hand genomen. De kweektafels zijn aangeschaft uit het eigen budget van
de Vriendenstichting.
Voor de temperatuursbeheersing in de kas is zonwering noodzakelijk. De keuze van een en ander
zal met de kassenbouwer worden besproken. De aanschaf ervan wordt verschoven naar het
volgend jaar. Op de kas zal nog een passende plaquette worden geplaatst met de namen van de
sponsor, de deelgemeente en de stichting. De verwarmingsinstallatie werd voor aanvang van het
winterseizoen geplaatst.
De officiële opening van de kas op zondag 30 mei is feestelijk verlopen. De heer Robin de Roon,
portefeuillehouder van de deelgemeente Kralingen–Crooswijk en lid van het dagelijks bestuur
van de gemeente, verrichtte de feestelijke opening. Uitgenodigd waren o.a. relaties van de
deelgemeente, de kascommissie en verschillende sponsors, zoals de Stichting Volkskracht,
Erasmusstichting en de Stichting Boot van Wijngaarden. De opening werd muzikaal opgeluisterd
door de Koerdische vereniging in Rotterdam.
Op uitnodiging van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk werd op 27 oktober 2010 het
stichtingsbestuur door de heer De Roon, portefeuillehouder sociaal, sport en recreatie van de
deelgemeente, ontvangen voor overleg betreffende de door de gemeente stad Rotterdam
voorgenomen bezuinigingen. Het voorstel was de jaarlijks door de botanische tuin ontvangen
subsidie van € 113.000,-. in vier jaar in vier bezuinigingsrondes terug te brengen tot een
waarderingssubsidie van € 10.000,-. Op 9 november zou de begroting in de deelraadsvergadering
worden vastgesteld. De voorzitter van de stichting, Lieke van der Ree, deed verslag van de in
2004/2005 dreigende bezuinigingsronde voor de tuin en dat aan de destijds gestelde voorwaarden
door het stichtingsbestuur is voldaan. Zij maakte ook nu weer duidelijk wat een dergelijke
bezuinigingsmaatregel voor de tuin zou betekenen. Sponsors ondersteunen de tuin niet
structureel, alleen projectmatig en onder de voorwaarde dat de gemeente structureel het
onderhoud voor zijn rekening neemt. Bovendien kan de tuin zonder beheerder niet open zijn. Het
stichtingsbestuur heeft de portefeuillehouder en beleidsmedewerkers van de gemeente
uitgenodigd voor een werkbezoek en verder overleg op de tuin. Een en ander zal begin 2011

plaatsvinden.
Op woensdag 3 november op de inspreekavond van de deelgemeente heeft de stichting de
mogelijkheid benut om in een spreektijd van 5 minuten duidelijk te maken waarom er op de
botanische tuin niet bezuinigd mag worden. Ook zijn er flyers gemaakt en bezorgd bij een groot
aantal omwonenden van de tuin.
Op 9 november is er voor gezorgd dat een via een motie de aangekondigde bezuinigingen met de
grootst mogelijke meerderheid zijn teruggedraaid. Dit geeft de botanische tuin de mogelijkheid
nog een jaar ongekort verder te gaan.
Toekomstplannen: De plannen voor de renovatie van het zadenhuis en de vijver zijn tot nader
orde uitgesteld en zullen pas ter hand worden genomen als de inrichting van de kas compleet is.
De aanvraag voor aanschaf van nieuw tuinmeubilair bij de Stichting Elise Mathilde Fonds wordt
uitgesteld tot volgend jaar.
Ook dit jaar heeft het stichtingsbestuur het activiteitenprogramma van de tuin financieel
ondersteund, zoals de muzikale omlijsting tijdens de opening van de kas, de opening en sluiting
van het activiteitenseizoen en de catering op de Lichtjesavond op 17 december waarbij tevens aan
de vrijwilligers een kerstkrans is uitgereikt. Maar ook door tijdens de diverse activiteiten hand- en
spandiensten te verrichten. Het bestuur maakte tevens van de gelegenheid gebruik door tijdens de
activiteiten nieuwe donateurs te werven.
De donaties in 2010 kunnen wederom fiscaal als giften worden beoordeeld.
Voor het eerst is dit jaar het donateurbestand opgeschoond en aangepast wat tot een afname van
het aantal donateurs heeft geleid. Als leidraad is hierbij gehanteerd het betalingsoverzicht van de
jaren 2006, 2007 en 2008. Het aantal daadwerkelijk steunende donateurs is hierbij komen te staan
op 248. Oorzaak was veelal overlijden of verhuizen van donateurs. De stichting hoopte en
verwachtte dat het aantal daadwerkelijk ondersteunende donateurs in de loop van dit jaar weer
zou toenemen, hetgeen inderdaad het geval is geweest: op 31 december 2010 stond het aantal
donateurs op 265.
Het stichtingsbestuur heeft briefpapier en enveloppen laten drukken met haar eigen logo om de
stichting een duidelijk en eigen gezicht te kunnen geven
In maart van dit jaar heeft het stichtingsbestuur het jaarlijkse Tuinbericht geschreven en aan alle
donateurs gezonden en verstrekt aan alle vrijwilligers en belangstellende bezoekers van de tuin.
Per mail zijn de donateurs met een e-mailadres nog eens herinnerd aan de diverse activiteiten op
de tuin.
Het stichtingsbestuur dankt iedereen die zich voor de tuin heeft ingezet en/of de tuin op enigerlei
wijze heeft ondersteund.
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