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Het stichtingsbestuur was in 2013 als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter; Stephan Sluijters, penningmeester; Nettie ’t Hart, secretaris; Lou de Boer, lid.
Het bestuur kwam dit jaar zeven maal in vergadering bijeen.
Hoogtepunten dit jaar waren de feestelijke afsluiting van het eeuwfeest op zondag 1 september in de tuin en de viering van het eeuwfeest van de botanische tuin in samenwerking met
het Libanon lyceum op 9 september in het schoolgebouw aan de Ramlehweg.
Het activiteitenseizoen begon feestelijk met een ingekorte balletuitvoering van “Le sacre du
Printemps” van Strawinsky door de dans groep Haarlem op zondag 12 mei.
De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door o.a. sponsoring van
de muziek en de catering, door bij te dragen in de kosten van een plantenboekje, door een
bedrag ter beschikking te stellen voor de “Lichtjesavond” en door het verlenen van hand- en
spandiensten tijdens de diverse activiteiten.
De Stichting heeft aan haar donateurs, die een bedrag boven de € 100,00 gedoneerd hebben,
een bedankbrief gestuurd.
Aan vrienden van de botanische tuin die dit jaar € 25,00 of meer hebben overgemaakt naar de
rekening van de stichting, is het boekje “De Stieftuin”, over de geschiedenis van de tuin, gestuurd.
Van de belastingdienst is bericht ontvangen over de nieuwe richtlijnen voor ANBI’S. Er
wordt komend jaar nog meer informatie betreffende de stichting op de website verwacht;
naast de jaarverslagen die we al publiceren ook een uitgebreidere financiële verantwoording.
Vanwege het 100-jarig bestaan van de tuin schenkt de stichting een geldbedrag, te besteden in
overleg met de beheerder.
In maart 2013 is er een 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 uitgenodigd en herinnerd
aan alle activiteiten op de tuin.
De opening van het activiteitenseizoen op zondag 12 mei werd gevierd met een ingekorte
balletuitvoering van “Le sacre du Printemps” van Strawinsky door de dansgroep Haarlem.
In de pauze van de voorstelling is een lezing over het ballet gegeven door Haya Maela, leidster van de dansgroep.
Enkele leden van Vakir, Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam, zorgden die
dag voor de muzikale omlijsting.
In het zadenhuisje was een fototentoonstelling, samengesteld door Lou de Boer (bestuurslid)
en Jack de Graaf (beheerder), te bezichtigen over de geschiedenis van de tuin. Er waren diverse workshops georganiseerd, o.a. voor de kinderen het maken van een cadeautje voor Moederdag. De door een vrijwilliger bereidde lunchhapjes zijn in de smaak gevallen.
Helaas was er voor aanvang van de dag een vervelend voorval: Jack de Graaf viel in het beheerdershuisje en brak zijn schouder. Gelukkig was het ambulancepersoneel snel ter plekke en
kon Jack naar het ziekenhuis gebracht worden. Jack moest maanden revalideren, de tuin was

drie weken dicht voordat er een vervanger gevonden was. Vanaf september was Jack weer
fulltime aan het werk.
De tuinset bij het zadenhuis is gerepareerd en geschilderd en de nieuwe tuinbanken hebben
hun definitieve kleurtje gekregen.
Middels contacten met het Libanon lyceum is door leerlingen een ‘technasiumproject’
gedaan. Er zijn vele aspecten van de tuin onderzocht en de leerlingen hebben ideeën aangedragen waar de tuin haar voordeel mee zou kunnen doen. Er is b.v. een idee gepresenteerd
voor de renovatie van het zadenhuis. De medewerkers van de tuin denken al jaren over deze
renovatie en Eric Douma, landschapsarchitect en vrijwilliger van de tuin, hoopt in 2014 een
werkomschrijving voor de renovatie te maken zodat er een aannemer gezocht kan worden die
een offerte gaat maken.
Ook de pergola zal in 2014 worden gerepareerd en gerenoveerd.
De rugzakroute, een ontdekkingsreisje voor kinderen o.l.v. ouders of leerkrachten op de tuin,
is door een vrijwilligster in overleg met Jack vormgegeven. Komend jaar zal deze route (voor
twee leeftijdscategorieën 4-6 en 6-8 jaar) opnieuw aandacht krijgen en onderzocht worden
wat er voor nodig is om meer kinderen te bereiken.
Gezien het geringe aantal blinde en slechtziende bezoekers voor de zintuigenroute zal de PR
voor deze doelgroep meer aandacht krijgen. De route werd nu al wel veelvuldig gebruikt door
kinderen en hun begeleiders.
Het bezoek van de basisscholen wordt als teleurstellend ervaren; te weinig scholen hebben de
tuin bezocht. Een probleem hierbij zou kunnen zijn de (geringe) financiële bijdrage die door
de dienst Sport en Cultuur aan de scholen wordt gevraagd. Hierover zal komend jaar overleg
plaatsvinden.
Het bezoek van kinderen aan de tuin in het kader van het jeugdpaspoort was een succes: er is
door veel kinderen onder begeleiding van hun ouders aan deelgenomen.
De rondleidingen van Frans Advokaat (vrijwilliger/gids) waren ook dit jaar weer zeer succesvol en zijn met belangstelling gevolgd.
Op 20 april hebben leden van de vereniging van oud-leerlingen van het Libanonlyceum de
tuin bezocht en zijn door Jack rondgeleid.
Ook dit jaar was de tuin weer deelnemer aan de jaarlijks georganiseerde “Verborgen Tuinendagen” in Rotterdam in het weekend van 8 en 9 juni.
Op 7 juli werd op de tuin de afsluiting van een aantal activiteiten in het kader van het Rusland
jaar in Kralingen-Crooswijk feestelijk gevierd. Er waren diverse workshops georganiseerd en
het geheel werd opgeluisterd met klassieke muziek.
Het bestuur heeft op woensdag 14 augustus kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van de
deelraad Kralingen/Crooswijk, de heer Wim van Heemst. De ontmoeting vond plaats op de
tuin en het hele bestuur was aanwezig.
Zondag 1 september werd de afsluiting van het eeuwfeest in de tuin gevierd met koffie en
cake, muziek, een aantal kraampjes met o.a. het bakken van pizza’s door kinderen. Er waren
veel bezoekers op de tuin. Voor de onthulling van de bordjes van de overleden tuinbazen in
het zadenhuis was uitgenodigd Patricia Antuzzi, dochter van een van de overleden tuinbazen.
Het eerste exemplaar van het plantenboekje, samengesteld en geschreven door Frans Advokaat, in samenwerking met Eric Douma, werd door de voorzitter van de stichting aan hem
aangeboden.

Op maandag 9 september vond de feestelijke afsluiting van het eeuwfeest voor het Libanon
lyceum samen met de tuin vanwege het slechte weer plaats in het gebouw aan de Ramlehweg.
Er waren diapresentaties en lezingen, waaronder een lezing gehouden door Lou de Boer over
het door hem geschreven boekje “De Stieftuin”. Door een comité bestaande uit o.a. leerlingen
van de school waren sponsors gezocht voor een bronzen beeldje dat op die dag werd onthuld
en dat op een later tijdstip in de tuin is geplaatst. De bedoeling is dat het een gedenkteken
wordt dat de verbinding aangeeft tussen de school en de tuin. Door het hernieuwde contact
met het Libanonlyceum zijn de banden met de school weer aangehaald en is er veel goodwill
voor de tuin ontstaan.
De afsluiting van het activiteitenprogramma 2013 op zondag 15 september had als thema:
Herfstfeest. Er was zigeunerdans van ‘Zingarina Gipsy Dancer’ onder begeleiding van een
accordeonist. Al met al een geslaagde dag.
Het aankomend stichtingsbestuur van de botanische tuin in de Afrikaanderwijk heeft op donderdag 3 oktober een bezoek gebracht aan de tuin. Zij werden door de voorzitter en secretaris
van onze stichting ontvangen met koffie en appeltaart. De bedoeling was informatie in te winnen over het oprichten van een stichting met vrienden, het aantrekken van bezoekers, PR. enz.
Na afloop heeft Jack de Graaf het groepje een rondleiding door de tuin gegeven.
In het weekend van 12 en 13 oktober was de tuin geopend vanwege de jaarlijkse kunstroute
Kralingen/Crooswijk. Een aantal kunstenaars was in de tuin aanwezig. Zondag regende het
helaas zo, dat er bijna geen bezoekers waren. De tuin kwam blank te staan zodat ook de jaarlijkse borrel van de Vereniging v. d. bewoners v.d. Jericholaan ’s avonds niet door kon gaan.
Op de laatste vergadering van dit jaar is er afscheid genomen van Nettie ’t Hart, die gedurende zeven jaar secretaris van de stichting is geweest. Als dank kreeg zij een theaterbon voor 2
personen overhandigd, waarvoor zij het bestuur hartelijk heeft bedankt. Het bestuur heeft al
een opvolgster voor haar op het oog.
De afsluiting van het jaar, de traditionele Lichtjesavond, vond plaats op vrijdag 13 december
met een maaltijd voor de medewerkers van de tuin, de vrijwilligers en het stichtingsbestuur.
De voorzitter dankte allen voor hun inzet in het afgelopen jaar en iedereen ontving een kerstkrans. Vanaf 19.00 uur werden de vrienden van de stichting en belangstellenden getrakteerd
op chocolademelk, glühwein en oliebollen.
De tuin was dit jaar 1632 uur open en kreeg 21.724 bezoekers.
De website werd 29.315 bezocht, gemiddeld zo’n 80 per dag. In de maand mei waren de
meeste hits. Op de website kan informatie worden gevonden over de geschiedenis van de tuin,
de openingstijden, de vriendenstichting en alle activiteiten die er op de tuin plaatsvinden, aangevuld met fraaie foto’s.
De donaties in 2013 kunnen wederom fiscaal als giften worden beoordeeld.
Het bestuur van de stichting was bij de diverse activiteiten nauw betrokken en heeft op die
momenten nieuwe vrienden kunnen inschrijven, waardoor het jaar kon worden afgesloten met
een aantal van 332 vrienden. Alle nieuwe donateurs worden verwelkomd middels een brief
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
Januari 2014

