STICHTING VRIENDEN VAN DE BOTANISCHE TUIN KRALINGEN
Jaarverslag 2014
Het stichtingsbestuur was in 2014 als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter; Stephan Sluijters, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Lou de Boer, lid.
Het bestuur kwam dit jaar zes maal in vergadering bijeen.
De opening van het activiteitenprogramma 2014 werd gevierd op 18 mei met het Lentefeest
en de sluiting was op 21 September met het Herfstfeest.
De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door o.a. sponsoring van
de muziek, voorstellingen en de catering, door een bedrag ter beschikking te stellen voor de
“Lichtjesavond” en door het verlenen van hand- en spandiensten tijdens de diverse activiteiten.
Algemeen
De stichting heeft dit jaar afscheid genomen van Mariëlle van der Heeden in haar functie als
bedrijfsleidster cluster ‘Kralingen’ voor de gemeente Rotterdam Sport en Cultuur. De stichting dankt haar hartelijk voor haar inzet, zowel voor de tuin zelf als voor haar werknemers en
vrijwilligers. De functie van Mariëlle is overgenomen door Laura Scheublin. Zij heeft al kennis gemaakt met het bestuur op de Lichtjesavond in december en zal in 2015 bij de eerste vergadering aanwezig zijn voor de overdracht.
We hebben dit jaar een nieuw lid van de kascommissie mogen verwelkomen, de heer Dick
Kabel.
Aan vrienden van de botanische tuin die dit jaar € 25 of meer hebben overgemaakt naar de
rekening van de stichting, is het boekje “De Stieftuin”, over de geschiedenis van de tuin gestuurd, voor zover ze dat niet al eerder hadden gekregen.
Van de belastingdienst werd in 2013 bericht ontvangen over de nieuwe richtlijnen voor
ANBI’S. Door de stichting wordt nu jaarlijks een beleidsplan, met daarin opgenomen een
begroting, geplaatst op de website: http://www.botanischetuinkralingen.nl/anbi.php. De donaties in 2014 kunnen wederom fiscaal als giften worden beoordeeld.
In maart 2014 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.

Activiteiten
Op 30 april werd door Stichting Pacific Enterprises Unlimited, ondersteund door medewerkers van de tuin en stichting, een creatieve theater-dag in de tuin gehouden voor ca. 100 kinderen.

De opening van het activiteitenseizoen op zondag 18 mei werd gestart met de eerste rondleiding van het jaar van Frans Advocaat om 12.00u. Aansluitend om 14.00u heeft onze voorzitter Lieke van Ree in een korte toespraak de heer Van der Schalk bedankt voor zijn jarenlange
inzet voor de tuin (o.a. als secretaris van het eerste uur, daarna als voorzitter en van 2006 tot
2013 als lid van de kascommissie). De stichting heeft hem een schilderij van de tuin aangeboden, geschilderd door kunstenaar Diederik van Leeuwen. Daarna is de opening officieel gevierd met een optreden van het acrobatenduo Olamari. Na de pauze gaf Olamari een workshop acrobatiek voor kinderen, tot groot genoegen van jong en oud. In de pauze werden er
heerlijke hapjes en drankjes geserveerd. Op zondag 7 september trad het Flexemble op (klarinet, fluit, fagot en hoorn) met stukken van Straus tot Duke Ellington. Het was prachtig weer
en voor sommige ouderen onder ons zelfs een beetje té warm in de zon. Gelukkig bood de
tuin haar natuurlijke schaduw door wat met stoeltjes te schuiven.
Het herfstfeest op zondag 21 september stond in het teken van een ‘boerendag’ in samenwerking met de kinderboerderij de Kraal. In de tuin stonden kraampjes binnen dit thema. We
konden genieten van de imker Jos van den Berg, een workshop ecoprinten van Yolanda Vormer (printen op wol met natuurlijke plantenkleurstoffen uit de tuin) een workshop papiermaken bij Marieke de Hoop en het paddenstoelenkraampje van Frans Advocaat. Vera Nollen
had dit keer brood en cake met oergranen gebakken voor de tuingasten. Zij borduurde hiermee
voort op het initiatief van Jack om dit jaar oergranen (o.a. Tef) in de tuin te zaaien.
Tuinzaken
Eric Douma, landschapsarchitect en vrijwilliger van de tuin, heeft dit jaar een hovenier bereid
gevonden om de pergola te renoveren. Het is een lastige klus, vanwege de verzakking van de
palen en de drassige grond. Dit jaar is ook gekeken of een betonnen fundering een oplossing
zou bieden, maar dat bleek te rigoureus te zijn. De hovenier, ondersteund door medewerkers
en vrijwilligers van de tuin kunnen begin 2015 met de renovatiewerkzaamheden beginnen.
Dat is goed nieuws.
Dit jaar zijn de ophogingen van de tuin afgerond. Daar zit ruim 10 jaar werk in. Dit feit zal in
2015 feestelijk onder de aandacht worden gebracht.
De pomp van de fontein blijft een zorgenkindje. Er is dit jaar op meerdere manieren geprobeerd om de pomp weer werkend te krijgen. In 2015 zal ook het OBR er bij gevraagd worden,
om de oorzaak van het probleem helder te krijgen.
De rugzakroute, een ontdekkingsreisje voor kinderen onder begeleiding van ouders op de
tuin, is dit jaar door vrijwilligster Vera Nollen verzorgd op de woensdagmiddag voor kinderen
van 4-8 jaar. De stichting zal ook komend jaar proberen deze leuke route meer onder de aandacht te brengen van ouders met jonge kinderen.
Het bezoek van kinderen aan de tuin in het kader van het jeugdpaspoort is ook dit jaar weer
geslaagd te noemen: er is door veel kinderen onder begeleiding van hun ouders of grootouders
aan deelgenomen.
De rondleidingen van Frans Advokaat (vrijwilliger/gids) waren ook dit jaar weer zeer succesvol en zijn met belangstelling gevolgd.

Ook dit jaar was de tuin weer deelnemer aan de jaarlijks georganiseerde “Verborgen Tuinendagen” in Rotterdam in het weekend van 14 en 15 juni. Jammer genoeg stond door een fout
de tuin niet opgenomen in de route. De stichting heeft zich ingezet door alsnog een mailing de
deur uit te doen en zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen van de deelname van onze
tuin. De vrijwilligers en Jack hadden immers hard gewerkt om de tuin op haar mooist te presenteren.
In het weekend van 11 en 12 oktober was de tuin geopend voor de jaarlijkse kunstroute Kralingen/Crooswijk. Een aantal kunstenaars was in de tuin aanwezig. Op 11 oktober regende het
pijpenstelen, maar op 12 oktober is de tuin goed bezocht. In de namiddag was de bewonersvereniging Jericholaan te gast voor de jaarlijkse borrel. Dit gezellige evenement werd goed
bezocht.
De afsluiting van het jaar, de traditionele Lichtjesavond, vond plaats op vrijdag 19 december
met een maaltijd voor de medewerkers, vrijwilligers en het bestuur van de stichting. 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 omwonende belangstellenden getrakteerd op chocolademelk, glühwein en oliebollen. In de tuin stond de Rotterdamse kunstsmid
Ruud van “In Vuur en Vlam”. In een oven met open vuur mochten de tuingasten hun eigen
ijzer smeden. Dit was een prachtig gezicht en een groot succes onder de kinderen.
Donateurs
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 158 donerende vrienden. Het aantal vrienden dat de 'email-nieuwsbrief' krijgt
is per 31 december 2014 182. Het aantal relaties dat een tuinbericht (of welkomstbrief) met
acceptgiro heeft gekregen bedraagt 369. Het aantal relaties dat een tuinbericht zonder acceptgiro heeft gekregen bedraagt 13. In totaal zijn er dus 382 tuinberichten/welkomstbrieven verstuurd.
De Stichting heeft in 2014 een bijzondere gift gekregen van de Stichting Trefcentrum Rotterdam. Deze laatste is opgeheven en wij hebben €1500,- gekregen uit de ‘nalatenschap’ omdat
onze doelen, vooral de sociale, overeenkomen met de doelen die de Stichting Trefcentrum
had.
Het stichtingsbestuur dankt iedereen die zich voor de tuin heeft ingezet en/of de tuin op enigerlei wijze heeft ondersteund.

Selma Roenhorst, secretaris
Rotterdam, 3 maart 2015

