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Het stichtingsbestuur was in 2012 als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter;
Stephan Sluijters, penningmeester; Nettie ’t Hart, secretaris; Lou de Boer, lid.
Het bestuur kwam dit jaar acht maal in vergadering bijeen.
Ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen gelden er nieuwe openingstijden voor de botanische tuin.
De activiteiten op de tuin zijn zeer goed bezocht en er kan met voldoening op worden teruggeblikt.
Hoogtepunt van dit jaar was de feestelijke presentatie op 2 september van het Lustrumboekje
“De Stieftuin”.
Ons nieuwe bestuurslid Lou de Boer is per 1-1-2012 officieel ingeschreven als bestuurder van
de stichting.
Na onderzoek is duidelijk geworden dat de tuin op 5 september 1996 is aangewezen als zelfstandig rijksmonument.
Het ontslag van een van de medewerkers op de tuin ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen van de deelgemeente Kralingen/Crooswijk heeft geleid tot nieuwe openingstijden van de
tuin: van oktober t/m april op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 – 16.30 uur en vanaf mei t/m september dinsdag t/m vrijdag eveneens van 8.30 – 16.30 uur. In het lente- en zomerseizoen is de
tuin eens in de veertien dagen op zondag geopend.
De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door o.a. het bedrag voor
de aanschaf van de nieuwe tuinbanken te completeren, d.m.v. sponsoring van de muziek tijdens de diverse activiteitendagen, door bij te dragen in de kosten van het Lustrumboekje en
door een bedrag ter beschikking te stellen voor de “Lichtjesavond”.
Van de Erasmusstichting en Stichting Elise Mathilde Fonds werd een bijdrage ontvangen voor
de aanschaf van nieuwe tuinbanken en sponsoring van de muzikale bijdragen tijdens activiteiten en evenementen op de tuin ten bedrage van € 1.500,00 elk.
In maart 2012 is het Tuinbericht verzonden aan de vrienden en belangstellenden van de stichting met daarin vermeld diverse wetenswaardigheden en het activiteitenprogramma voor dat
jaar. Per mail zijn de donateurs met een e-mailadres nog eens herinnerd aan alle activiteiten
op de tuin.
De opening van het activiteitenseizoen vond plaats op zondag 13 mei waarop de zintuigenroute door de leden van de Gehandicapten Vereniging Rotterdam officieel in gebruik werd genomen in aanwezigheid van enkele medewerkers van de deelgemeente en bezoekers. De plaquette op de kas werd onthuld en in het zadenhuis was een fototentoonstelling te bezichtigen
over de Blindentuin aan de Hoflaan.
Nu het C.N.M.E. gestopt is met het geven van voorlichting aan leerlingen van het basisonderwijs, heeft de beheerder van de tuin, Jack de Graaf, het voorlichtingsmateriaal in beheer
gekregen zodat leraren of ouders met kinderen, als zij dat willen, daar gebruik van kunnen
maken.

De rondleidingen van Frans Advokaat waren ook dit jaar weer zeer succesvol en zijn met veel
belangstelling gevolgd.
De tuin heeft meegedaan met de Verborgen Tuinendagen op 9 en 10 juni van dit jaar en er
werden ongeveer 300 bezoekers geteld.
Ook de Lentedag, georganiseerd voor scholieren van de basisschool door Unlimited
Enterprise, was ondanks de regen een succes.
Op zaterdag 8 september organiseerde de Stichting Open Monumentendag Rotterdam een
Open Monumentendag met als thema “Groen van Toen”, waaraan de tuin op uitnodiging
heeft deelgenomen. Er zijn die dag ca. 120 bezoekers geweest.
Op zondagochtend zijn regelmatig in de kas stiltemeditaties en in de tuin stiltewandelingen
georganiseerd.
In het kader van het Jeugdpaspoort wordt de tuin goed bezocht door de jeugd, m.n. de zintuigenroute is een succes.
Op 2 september 2012 startte de viering van het 100-jarig bestaan van de Botanische Tuin
Kralingen, tevens ook het eeuwfeest van het Libanon lyceum. Om de viering waarop de presentatie van het Lustrumboekje “De Stieftuin”, geschreven door Lou de Boer, feestelijk te
laten verlopen, werden de voorbereidingen vroegtijdig in werking gezet.
De Stichting Volkskracht werd bereid gevonden het lustrumboekje, met daarin een voorwoord
geschreven door de burgemeester van Rotterdam, de heer A. Aboutaleb, over de geschiedenis
van de tuin te sponsoren met een bedrag van € 3.500,00.
Voor de presentatie van het boekje zijn per brief en via de mail uitnodigingen verstuurd naar
de burgemeester, leden van de deelgemeente, de directeur van het Libanonlyceum, het Gemeentearchief Rotterdam, diverse sponsors, de vrienden van de stichting en (oud)vrijwilligers
en diverse andere geïnteresseerden.
De presentatie, de aanwezigheid en de toespraak van de burgemeester, de bijdrage van het
Goylants Kamerkoor; het was een groot succes. Er waren 2 kraampjes; een voor de uitgever,
de heer M. Houdijk, en een voor stichting voor de verkoop, resp. schenking van het lustrumboekje. De feestelijkheden zijn door ongeveer 120 mensen bijgewoond.
De sluiting van het lustrumjaar in september 2013 zal tezamen met het Libanon lyceum worden voorbereid en gevierd.
Zaterdag 29 september werd het feest van de Jericholaan gevierd. Als dank werd er een donatie van € 350,00 aan de stichting gedaan.
Op zondag 30 september vond de sluiting van het activiteiten seizoen plaats, waarop een aantal kinderactiviteiten waren gepland, e.e.a. omlijst met muziek van de Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam. Het stichtingsbestuur was aanwezig met een kraampje voor
o.a. het werven van nieuwe vrienden en de verkoop van het lustrumboekje.
Op 7 en 8 oktober was de tuin weer deelnemer aan kunstroute Kralingen/Crooswijk en ook op
deze dag werd een behoorlijk aantal bezoekers geteld.
Er is dit jaar 1 huwelijk gesloten in de tuin.
Ook werd dit jaar werd een begin gemaakt met de plannen voor renovatie van de verzakte
pergola en er zijn plannen in voorbereiding het zadenhuis in 2013 op te knappen. Daarvoor
zal een aanvraag gedaan worden bij een van de bij de stichting bekende sponsors.

Op vrijdag 16 december werd de inmiddels traditioneel geworden Lichtjesavond georganiseerd, waarvoor alle vrijwilligers een uitnodiging hadden ontvangen. Het stichtingsbestuur
zorgde samen met de afdeling SenR van de deelgemeente voor een maaltijd voor de aanwezigen. Er werd een dankwoord uitgesproken door de voorzitter van de stichting Lieke van der
Ree tot de vrijwilligers, waarbij allen een kerstkrans ontvingen.
Vanaf 19.00 uur werden de vrienden van de stichting en belangstellenden getrakteerd op
chocolademelk, oliebollen en glühwein.
De website van de stichting wordt veelvuldig bezocht: er waren in het zomerseizoen van 2012
rond de 2000 en in de rustige tijd rond de 1500 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. Het is wel
noodzakelijk gebleken de enigszins verouderde website te moderniseren, hetgeen inmiddels is
gebeurd.
De donaties in 2012 konden wederom fiscaal als giften worden beoordeeld.
Het bestuur van de stichting was bij de diverse activiteiten nauw betrokken en heeft op die
momenten een aantal nieuwe donateurs kunnen werven. Met name hebben zich op de diverse
activiteitendagen nieuwe vrienden aangemeld en daarmee is het aantal donateurs gegroeid van
304 in december 2011 naar 326 in december 2012. Een geringe groei waarbij echter in aanmerking genomen moet worden dat er ook donateurs verhuizen, overlijden of om andere redenen hun donateurschap moeten opzeggen. De 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

