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Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter, Stephan Sluijters, penningmeester, Nettie ’t Hart, secretaris, Lou de Boer, lid.
Het jaar 2011 was voor het bestuur vooral spannend: lukt het ons opnieuw een dreigende bezuinigingsronde van de deelgemeente Kralingen/Crooswijk af te weren?
Het bestuur is dit jaar met een lid uitgebreid.
De activiteiten op de tuin zijn zeer goed bezocht en er kan met voldoening op worden teruggeblikt. Op enkele startproblemen na kan gezegd worden dat de plantenkas een succes is en
voor velerlei doeleinden gebruikt wordt.
Het bestuur kwam dit jaar zes maal in vergadering bijeen.
Op de eerste vergadering van 2011 werd ter kennismaking Lou de Boer door de voorzitter
voorgesteld als nieuw toetredend bestuurslid ter ondersteuning van de penningmeester inzake
financiën en het aanvragen van fondsen, waarmee het aantal bestuursleden uitgebreid werd
naar vier leden.
Op verzoek van de penningmeester Stephan Sluijters heeft het management van de tuin een
aanvraag bij de deelgemeente ingediend om de tuin als trouwlocatie te mogen gebruiken. De
daarvoor benodigde toestemming werd verkregen en zo kon, na enige organisatie het huwelijk van de penningmeester en zijn partner in de tuin, d.w.z. in de plantenkas, worden voltrokken. Als dank ontving de tuin een schenking in de vorm van een Sterappelboom en de reparatie van de fontein.
Het 50-jarig huwelijksfeest van een van de vrijwilligers werd ook gevierd in de tuin. Als dank
daarvoor werd, daar de oude aan vervanging toe was, een nieuwe picknicktafel geschonken.
In november 2010 heeft de deelgemeenteraad besloten dat de botanische tuin tot november
2011 ongekort mocht blijven bestaan. De voorbereidingen voor de nieuwe begroting van 2012
die in november moest worden goedgekeurd, waren in voorbereiding. Op uitnodiging van het
bestuur brachten op 9 februari de heer Robin de Roon, portefeuillehouder van het dagelijks
bestuur van de deelraad met ambtenaren en medewerkers van Sport en Recreatie, een werkbezoek aan de tuin met als doel kennis te maken met de tuin en te zoeken naar oplossingen voor
de komende bezuinigingen. Er werd een actielijst samengesteld met 17 punten die zowel door
het bestuur als door de deelgemeente onderzocht zouden worden. Op 25 mei vond het volgende overleg plaats. De conclusie van die bijeenkomst was dat alle onderzoeken weinig extra
financiën opleverden, maar wel meer bezoekers. Het onderzoek naar sponsors leverde niets
op: sponsors ondersteunen wel projectmatig maar niet structureel en onder de voorwaarde dat
de gemeente structureel het onderhoud voor zijn rekening neemt. Het organiseren van commerciële activiteiten op de tuin ligt moeilijk bij SenR, het valt onder evenementen waarvoor
toestemming nodig is en men is bovendien bang voor burenoverlast. Er wordt besloten dat de
Stichting dit onderwerp opnieuw zal bespreken met de deelgemeente.
Het wachten was op de bespreking van de Kaderbrief 2012 medio juli 2011. Op 14 juni heeft
de voorzitter van de stichting gebruik gemaakt van het spreekrecht en een pleidooi gehouden

in de toegestane 5 minuten voor het voortbestaan van de tuin. Op 22 juni brachten raadsleden
van de VVD en D66 een bezoek aan de tuin. Op 23 en 30 juni vergaderden het DB en de
raad over de standpuntbepaling waarover ze aan het einde van het jaar de begroting voor het
volgend jaar zouden gaan vaststellen. Deze vergadering, de Algemene Beschouwingen, vond
plaats op 24 oktober en 27 oktober, waarop wederom door de stichting gebruik gemaakt is
van het spreekrecht. De moties, ingediend door D66, Leefbaar en het CDA, met steun van
GroenLinks hebben het niet gehaald. Het gevolg van dit bezuinigingsbesluit was dat er op het
budget van de tuin flink werd gekort: van €145.000,00 naar €80.000,00 per jaar. De consequentie van deze bezuiniging was dat er een vaste medewerker op de tuin moest worden ontslagen. Daardoor moest ook een vrijwilligster die begeleiding nodig heeft afscheid nemen.
Beiden hebben op 21 december een mooi afscheidsfeest gekregen in de plantenkas van de
tuin. Een ander gevolg is dat de openingstijden moeten worden aangepast (minder uren open)
en bovendien zal er nagedacht moeten worden over de organisatie van de activiteiten op de
tuin.
Veel activiteiten hebben in 2011 plaats gevonden in de tuin waarbij een aantal financieel ondersteund zijn door de stichting, m.n. de muzikale omlijsting tijdens de opening en sluiting
van het activiteitenseizoen en op zondag 14 augustus het optreden van het fluitkwartet van
Vakir (Vereniging van amateur kamermusici in Rotterdam). Met name de sluiting van het
activiteitenseizoen kan zeer geslaagd genoemd worden en er waren veel bezoekers en deelnemers aan de diverse workshops. Het bestuur van de stichting was bij de diverse activiteiten
nauw betrokken en heeft op die momenten een behoorlijk aantal nieuwe donateurs kunnen
werven.
De rondleidingen van Frans Advokaat waren zeer succesvol en zijn met veel belangstelling
gevolgd. De tuin heeft meegedaan met de Verborgen Tuinendagen in juni van dit jaar. Er zijn
veel kinderactiviteiten op de tuin georganiseerd, zoals o.a. de “Lentedag”, een creatieve dag
georganiseerd door de Stichting Unlimited Enterprise, was een groot succes: 120 kinderen
hebben eraan deelgenomen. In de plantenkas werd op zondagochtend regelmatig een stiltemeditatie en -wandeling georganiseerd. De tuin was ook deelnemer aan kunstroute Kralingen/Crooswijk op 8 en 9 oktober en ook de kunstenaars waren aanwezig op de tuin.
In 2011 zijn de voorbereidingen voor de Lustrumviering, het 100-jarig bestaan van de tuin dat
is vastgesteld op 2 september 2013, begonnen en het lustrum zal samen met het Libanonlyceum worden gevierd. Lou de Boer schrijft een boekje over de geschiedenis van de tuin en zal
daarvoor een bezoek brengen aan o.a. Het Natuurhistorisch Museum en het Gemeentearchief
in Rotterdam. Er zal een oproep voor oude foto’s van de tuin worden gedaan in een aantal
plaatselijke kranten. Een sponsor voor het Lustrumboekje moet nog worden gevonden.
Een ander plan is om een boekje uit te geven over de flora en ontwikkeling van de flora in de
tuin.
Bij de Erasmusstichting en Stichting Elise Mathilde Fonds werd een aanvraag ingediend voor
nieuwe tuinbanken en sponsoring van de activiteiten en evenementen op de tuin. Beide aanvragen zijn gehonoreerd met een bedrag van € 1.500,00 elk.
De inventarisatie van het stichtingsarchief is door Lou de Boer aangepakt en afgerond.
In december van 2011 werd de inzet van het bestuur van de stichting door de deelgemeente
beloond met een “Zonnetje”, een prijs van € 500,00 voor vrijwilligers die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de deelgemeente. Bovendien kreeg onze stichting ook nog een extra
bedrag van € 500,00 cadeau van een andere prijswinnaar, de heer Ron Wever van hockeyvereniging Leonidas.

Op vrijdag 16 december werd de inmiddels traditioneel geworden Lichtjesavond georganiseerd. Het stichtingsbestuur zorgde voor de catering d.w.z. chocolademelk, oliebollen en
glühwein en voor de vaste vrijwilligers was er een kerstkrans.
De website van de stichting wordt veelvuldig bezocht: er waren in 2011 rond de 2000 bezoekers per maand. Op de website kan informatie worden gevonden over de geschiedenis van de
tuin, de openingstijden, de stichting en alle activiteiten die er op de tuin plaatsvinden aangevuld met fraaie foto’s. De inmiddels verouderde website zal volgend jaar, in 2012, worden
aangepast.
De donaties in 2011 konden wederom fiscaal als giften worden beoordeeld.
In april 2011 is het Tuinbericht verzonden aan de vrienden en belangstellenden van de stichting met daarin vermeld o.a. het activiteitenprogramma voor dat jaar. Per mail zijn de donateurs met een e-mailadres nog eens herinnerd aan alle activiteiten op de tuin.
Op de diverse activiteitendagen hebben zich een flink aantal bezoekers als vriend aangemeld
en daarmee is het aantal donateurs gegroeid van 265 in december 2010 naar 304 in december
2011. Een flink aantal in aanmerking genomen dat er ook donateurs verhuizen, overlijden of
om andere redenen hun donateurschap moeten opzeggen. Alle nieuwe donateurs ontvangen
een welkomstbrief met daarbij ingesloten een acceptgiro en het Tuinbericht van dat jaar.
Het stichtingsbestuur dankt iedereen die zich voor de tuin heeft ingezet en/of de tuin op enigerlei wijze heeft ondersteund.

Nettie ’t Hart, secretaris

