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Inleiding 

Conform artikel 11 lid 3 van de statuten heeft het bestuur van de Stichting Vrienden 
van de Botanische tuin Kralingen aangehecht financieel jaarverslag (dit 
"Jaarverslag") over het jaar 2018 vastgesteld. 

Het is later vastgesteld dan voorgeschreven in de statuten (binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar). Daar zijn geen specifieke redenen voor, anders dan dat de 
Penningmeester zijn drukke agenda eerder afronding in de weg stond. 

De verlate opstelling heeft op geen enkele (negatieve) wijze invloed gehad op de 
financiële gang zaken binnen de Stichting en het is steeds goed mogelijk (geweest) 
voldoende inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven en daarmee de financiële 
positie van de stichting. 

Dit Jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 

I. het overzicht van donaties (niet openbaar om privacy redenen); 

II. de balans en resultaatrekening over 2018; 

Ill. de verantwoording diverse uitgaven; 

IV. de toelichting op de Balans en Resultatenrekening 2018; 

V. goedkeuring per e-mail van 22 juni 2020 met formele bevestiging daarvan in 
de verklaring Kascommissie d.d. 2020; en 

VI. het jaarverslag 2018 van de Secretaris. 

Rotterdam, 22 juni 2020 

Stephan Sluijters, 
Penningmeester 

Selma Roenhorst, 
Secretaris 
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I. Overzicht van donaties (niet openbaar om privacy redenen) 
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II. Balans en resultaatrekening over 2018 
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Balans en Resultatenrekening 

Balans per: 31 december 2018 31 december 2017 
€ € € € 

Kas penningmeester 511,09 255,55 
Kas secretaris 0 0 
Giro Zakelijk 378,34 577,51 
idem, sterrekening 1.106, 14 2.104,04 

Crediteuren 0,00 0,00 
ASN Ideaalsparen 16.845,64 17.716,01 
Liquide middelen 18.841,21 20.653, 11 

Liquide middelen per 01/01 20.653, 11 20.015,88 
Saldo boekjaar -1.811,89 637,23 
Eenmalige correctie 0,00 0,00 
Liquide mdidelen per 31/12 >> 18.841,22 >> 20.653, 11 
Waarvan vrij 17.341,22 19.153,11 
Waarvan gebonden 1500 1500 

18.841,22 20.653,11 

Resultatenrekening per: 31 december2018 31 december 2017 
€ € € € 

Reguliere donaties 3.654,50 5.113,25 
Gebonden donaties (MZF) 0 0 

Rente 31,73 94,97 
Resultaat kas / contanten 255,55 255,55 
Totale inkomsten >> 3.941,78 >> 5.463,77 

Algemene Uitgaven 0,00 0,00 

Algemene uitgaven >> 0,00 >> 0,00 

Batig saldo 

Uitgaven 

3.941,78 5.463,77 

5.753,67 4.826,54 

Uitgaven tuin 

Saldo boekjaar 

>> -5753,67 

-1.811,89 

>> -4826,54 

637,23 
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Ill. Verantwoording diverse uitgaven 
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Datum Betaa ld naa r odrag (EUR) 

20180102 ASN BANK 
20180126 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer 
20180201 ASN BANK 
20180205 Stichting Derdengelden Doorbeta'ers 
20180206 E.H Spinnewijn 
20180301 ASN BANK 
20180306 GlobalCollect 
20180314 Lindquist DOrukkerj 
20180403 Albert Heijn 1574 ROTTERDAM NLD 
20180403 ASN BANK 
20180426 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer 
20180502 ASN BANK 
20180515 Leyla's keukenhoekje 
20180518 De Ster Online 
20180518 CF Noordzij 
20180601 ASN BANK 
20180702 ASN BANK 
20180703 Electro van Loon 
20180703 Rotterdams Persagentschap 
20180703 Nel Van Holst 
20180705 CF Noordzij 
20180706 ING>OUDEDIJK 149>ROTTER S5A597 
20180709 Albert Heijn 1574 ROTTERDAM NLD 
20180709 BLOEMENSHOP KRALINGE ROTTERDAM 
20180711 ING>OUDEDIJK 149>ROTTER S5A597 
20180713 Rotterdams Persagentschap 
20180713 A. EMONS 
20180716 S.V. Lohman 
20180716 NS Merton 
20180716 NS Merfo 
20180726 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer 
20180801 ASN BANK 
20180903 ASN BANK 
20180914 Rotterdams Persagentschap 
20180920 Leyla's keukenhoekje 
20180926 Admiraliteit Dranken B.V 
20181001 ASN BANK 
20181026 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer 
20181101 ASN BANK 
20181105 De HEER M. BIJKERK 
20181116 AH van der Roer 
20181203 ASN BANK 
20181215 S.Roenhorsl 
20181215 PE C Van Holst 
20181218 E.H Spinnewijn 
20181218 EI Zina Musica 

Betreft 

Totaal uitgaven 
Overgemaakt naar ASN Sparen 
Terug gestort door AH Roer nav betaling 20181116 

Netto uitgaven 
Aflossing crediteuren 
Echte uitgaven 
Netto inkomsten via bank 
Resultaat contant / kas 
Saldo incl rente 

Uitgaven Tuin 
20181105 De HEER M BIJKERK 
20180703 Nel Van Holst 
20180706 ING>OUDEDIJK 149>ROTTER S5A597 
20180920 Leyla's keukenhoekje 
20180515 Leyla's keukenhoekje 
20181215 PE.C Van Holst 
20180926 Admiraliteit Dranken .V. 
20180703 Electro van Loon 
20181116 AH van der Roer 
20180709 Albert Heijn 1574 ROTTERDAM NLD 
20180709 BLOEMENSHOP KRALINGE ROTTERDAM 
20181218 EI Zina Musica 
20180713 A EMONDS 
20180716 S.V. Lohman 
20180716 NS Merfort 
20180716 N.S Merfort 
20181215 S.Roenhorst 
20180711 ING>OUDEDIJK 149>ROTTER S5A597 
20180518 CF Noordzij 
20180705 CF Noordzij 

Bank- en boekhoudkosten 
20180126 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer 
20180426 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer 
20180726 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer 
20181026 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer 
20180205 Stichting Derdengelden Doorbetalers 

Communicatie en_marketing 

20180518 De Ster Online 
20180703 Rotterdams Persagentschap 
20180713 Rotterdams Persagentschap 
20180914 Rotterdams Persagentschap 
20180314 Lindquist Drukkerj 
20180306 GlobalCollect 
20180403 Albert Heijn 1574 ROTTERDAM NLD 
20180206 E.H Spinnewijn 
20181218 E.H Spinnewijn 

50 Sparen Afschnft 
30,22 Bankkosten Afschnft 

50 Sparen Afschrift 
188,03 Adminsitratiekosten 2018-1 

150 Webmaster 2017-2-a 
50 Sparen Afschnft 

36,15 Hosting website 2018-2 
418,66 Enveloppen / Brefpapie 2018-3 

332 Postzegels 2018-4 
50 Sparen Afschnft 

29,95 Bankkosten Afschrift 
50 Sparen Afschrift 

200 Catering lentefeest 2018-5 
30,25 Advertentie Ster 20186 

23 Viltjes.nl - Lentefeest 2018-7 
50 Sparen Afschnft 
50 Sparen Afschnf 
50 Geluidsinsallatie juni/juli 2018-8 

121 Advertentie Ster 2018.-9 
612,2 BBQ Pensioenfeest Jacl 2018-10 

75 Workshop Lentefeest 2018-11 
40 Bijdrage bordje Jack 2018-12 

16,96 Kosten afscheid Jack 2018-13 
15,99 Kosten afscheid Jack 2018-13 

40 Schilderij Jack 2018-12 
121 Advertentie Ster 2018-16 
233 Muziek zomerfeest 
233 Muziek zomerfeest 
233 Muziek zomerfeest 

Bonnr/Afschrift 

50 Muziek zomerfeest 2018-20 
49,33 Bankkosten Afschrift 

50 Sparen Afschrift 
50 Sparen Afschrift 

121 Advertentie Ster 2018-21 
250 Catering herfstfeest 2018-22 

316,68 Drank zomerfeest 2018-23 
50 Sparen Afschrift 

33,65 Bankkosten Afschrift 
50 Sparen Afschrift 

300 Bamboeproject 3x 2018-24 
1200 1vm Blombollen Later terug gestort 

50 Sparen Afschrift 
105,3 Oliebollen lichtjesavond 2018-25 
339,8 Chinees lichtjesavond 2018-26 

150 Webmaster 2018-27 
159 Muziek lichtjesavond 2018-28 

Mutatie Soort 

6904,17 
600 

550,5 

5753,67 
0 

5753,67 
4205 

255,55 
-1261,39 

300 Bamboeproject 3x 2018-24 
612,2 BQ Pensioenfeest Jacl 2018-10 

40 Bijdrage bordje Jack 2018-12 
250 Catering herfstfeest 2018-22 
200 Catering lentefeest 2018-5 

339,8 Chinees lichtjesavond 2018-26 
316,68 Drank zomerfeest 2018-23 

50 Geluidsinsallatie juni/juli 2018-8 Online bankieren 
649,5 lvm Blombollen Later deels terug gestort Online bankieren 
16,96 Kosten afscheid Jack 2018-13 Betaalautomaat 
15,99 Kosten afscheid Jack 2018-13 

159 Muziek lichtjesavond 2018-28 
233 Muziek zomerfeest 2018-17 
233 Muziek zomerfeest 

2018-17 
2018-18 
2018-19 

Totaal inkomsten 2018 
Van ING Spaar 
Van ASN Spaar 
Terugstorting A.H. Roer 
Netto inkomsten 2018 

Rente ING 
Rente ASN 
Rente totaal 

Uitgaven Tuin 
Bank- en boekhoudkosten 
Communicatie en marketing 

2018-18 
233 Muziek zomerfeest 2018-19 
50 Muziek zomerfeest 2018-20 

105,3 Oliebollen lichtjesavond 2018-25 
40 Schilderij Jack 2018-12 
23 Viltjes.nl- Lentefeest 2018-7 
75 Workshop Lentefeest 2018-11 

3942,43 

30,22 Bankkosten Afschnft 
29,95 Bankkosten Afschrift 
49,33 Bankkosten Afschrift 
33,65 Bankkosten Afschnft 

188,03 Adminsitratiekosten 2018-1 
331,18 

30,25 Advertentie Ster 2018-6 
121 Advertentie Ster 2018-9 
121 Advertentie Ster 2018-16 
121 Advertentie Ster 2018-21 

418,66 Enveloppen / Briefpapie 2018-3 
36,15 Hosting website 2018-2 
332 Postzegels 2018-4 
150 Webmaster 2017-2-a 
150 Webmaster 2018-27 

1480,06 

Incasso 
Diversen 
Incasso 
Online bankieren 
Online bankieren 
Incasso 
Online bankieren 
Online bankieren 
eta'automaat 
Incasso 
Diversen 
Incasso 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Incasso 
Incasso 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Geldautomaet 
Betaalautomaat 
Betaalautomaat 
Geldautomaat 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Diversen 
Incasso 
Incasso 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Incasso 
Diversen 
Incasso 
Online bankieren 
Online bankieren 
Incasso 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 

6705 
-1000 
-1500 
-550,5 
3654,5 

2.1 
29,63 
31,73 

3942,43 
331,18 

1480,06 

Online bankieren 
Online bankieren 
Geldautomaat 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 

Betaa'automaat 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Geldautomaat 
Online bankieren 
Online bankieren 

Diversen 
Diversen 
Diversen 
Diversen 
Online bankieren 

Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Online bankieren 
Betaalautomaat 
Online bankieren 
Online bankieren 



IV. Toelichting op de Balans en Resultatenrekening 2018 
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Onderdeel IV 

Algemeen 

Toelichting op de balans en resultatenrekening 2018 

Dit is inmiddels het dertiende en tevens meteen laatste financiële verslag dat is 
opgesteld door de huidige penningmeester, Stephan Sluijters. De financiële 
administratie is goed op orde, rekeningen zijn (over het algemeen) redelijk tijdig 
betaald en het is steeds, conform de vereisten in wet, goed mogelijk inzicht in de 
financiële positie van de Stichting te hebben. Die financiële positie is per eind 2018 
nog steeds goed. 

Het bestuur verwijst voor wat betreft de activiteiten in 2018 graag naar het verslag 
van de Secretaris over 2018 dat als Onderdeel VI hierbij gevoegd is. 

Het vermogen is enigszins afgenomen (EUR 20.653,11 eind 2017 naar EUR 
18.841,21 eind 2018). 

AIie bedragen genoemd in de financiële stukken zijn bedragen euro's. 
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Toelichting balans 

Kas 

Deze jaarrekening over dit boekjaar wordt tegelijk opgesteld met de jaarrekeningen 
over 2016 en 2018. Eind 2016 was het saldo van de Kas EUR 0, nu aan het eind van 
dat jaar de EUR 330 in kas was overgemaakt naar de rekening. Eind 2018 is het 
saldo van alle contante betalingen en ontvangsten EUR 511,09 (EUR 225,37 bij de 
secretaris en EUR 285, 72 bij de penningmeester), waarbij tussentijds geen telling 
van contanten is geweest. Dat bedrag is enigszins fictief verdeeld over de jaren 
2016, 2017 en 2018, waarbij zeker is dat het bedrag eind 2018 correct is. Er is geen 
kasboek van bijgehouden. Contante inkomsten betreffen uitsluitend (vrijwillige) 
bijdragen die op de tuin in de "fooienpotten" worden gedaan. Of ontvangsten die 
worden verkregen voor sommige verkopen van boekjes. Die inkomsten worden soms 
weer gebruikt door de mensen op de tuin voor uitgaven of er worden andere kosten 
van vergoed. Zoals gezegd was het saldo van drie jaar contanten betalingen en 
ontvangsten EUR 511,09. Dat bedrag zal voor het einde van het boekjaar 2019 
worden overgemaakt naar/ gestort op de giro rekening. 

Giro zakelijk 

De zakelijke giro wordt gebruikt voor het ontvangen van de donaties en het voldoen 
van de facturen. 

Kapitaalrekening 

Op deze rekening staat een heel klein deel van het spaargeld van de Stichting. Zoals 
reeds in eerder jaarverslagen opgemerkt is de rente hierop niet heel gunstig. De 
verschillen zijn gering, maar desalniettemin heeft het bestuur eerder besloten dat 
langzaam maar zeker voor wat betreft het spaargeld overgestapt zou moeten worden 
naar een bank met gunstiger rente. Bij ASN Bank leek dat het geval en bovendien 
sluit die bank qua profiel wellicht ook beter aan bij de Stichting. 

Crediteuren 

De enige crediteur die eind 2015 nog bestond (de penningsmeester zelf), is in 2016 
afgelost. Er zijn geen nieuwe crediteuren bijgekomen. 

ASN Ideaalsparen 

In het boekjaar 2018 is weer een bedrag van EUR 6000 (12 x 50) overgemaakt naar 
ASN Ideaalsparen. Er is gedurende het jaar echter ook weer EUR 1.500 van 
opgenomen in verband met het aanvullen van liquide middelen. Eind 2018 staat daar 
een bedrag van EUR 16.845,64. Wij hebben over het gehele ASN saldo een rente 
ontvangen van EUR 29,63. 

Stichting Vrienden van de Botanische tuin Kralingen 
KvK: 41134340 - Stat. zetel: Rotterdam - Giro: NL 35 INGB 0003085639 - RSIN: 803881939 8 



Liquide middelen per 01-01 

Het vermogen is onderverdeeld in vrij en gebonden vermogen. Wanneer door de 
donateur nadrukkelijk is aangegeven, waar een schenking voor aangewend dient te 
worden, noemen wij het gebonden. Genoemde gebonden EUR 1500, betreft een 
schenking door de Erasmus stichting voor de subsidie van een aantal 
Tuinconcepten. 

Spreekt voor zich. Inkomsten minus uitgaven. 

Eigen vermogen 

Het vermogen is iets afgenomen, hetgeen ook de bedoeling is van het bestuur. Eind 
2017 betrof het EUR 20.653,11. Eind 2018 EUR 18.841,21 

Het bestuur is van mening dat, gelet op de jaarlijkse uitgaven van de Stichting, het 
aangehouden eigen vermogen nog steeds voldoende mogelijkheden biedt voor het 
voldoen aan de huidige lange termijnverplichtingen van de Stichting. 

Verder is de vraag gerechtvaardigd of het voor een stichting als deze goed is een 
dergelijk (relatief) hoog vermogen aan te houden. Het antwoord daarop luidt in dit 
geval echter bevestigend: gelet op de te verwachten investeringen die (mede vanuit 
onze fondsen) gedaan zullen moeten worden is het goed beleid een dergelijke buffer 
aan te houden. Daarbij moeten wij uiteraard ook rekening houden met de 
teruglopende financieringen vanuit de Gemeente en dat wij daar als Stichting steeds 
meer moeten bijspringen. 

Toelichting resultatenrekening 

Donaties 

Het totaal van de vrienden donaties bedraagt EUR 4.205. Dat is weer iets minder dan 
in 2017. Er is geen specifieke reden voor te noemen. De netto bijdrage van de 
vrienden is ongeveer hetzelfde als in 2016. Verder blijft het goed te benadrukken dat 
de bijdrage van de vrienden vrijwillig is en soms is het gewoon meer en soms minder. 

Wat verder in dit verband nog vermelding behoeft is het grote aantal bijdragen in 
natura dat wij mogen ontvangen. Wij denken dan niet alleen aan de vergader 
faciliteiten bij de Voorzitster thuis maar ook aan alle inspanningen van bijvoorbeeld 
Eric Douma, de landschaps-architect die de Stichting al tijden bijstaat alsmede de 
administratieve en drukwerk ondersteuning van Ploum Advocaten en Notarissen. 

Wat de penningsmeester dit jaar weer heeft overgeslagen is het per donateur ook 
nog opschrijven wie wat betaald heeft (voorheen Appendix I). Dat is ontzettend veel 
werk wat bovendien ook niet echt nuttig is. De bijdrage is toch vrijwillig. Daar waar 
het grote bijdragen zijn (meer dan EUR 100), worden die gedurende het jaar 
uiteraard wel gemonitord en waar van toepassing op de juiste wijze bedankt. 
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Ook in het kader van de bescherming persoonsgegevens is het beter dergelijke 
informatie niet te verspreiden. 

Rente 

Spreekt voor zich. 

Bankkosten 

De totale kosten van de bank bedroegen in 2013 in totaal rond EUR 113 en in 2012 
EUR 259,51 Voor 2014 kwamen die uit op EUR 307,43 en in 2015 EUR 326,24. Dat 
dit in 2014 en 2015 iets hoger is zit mede in het feit dat er weer acceptgiro's besteld 
zijn. In 2016 zijn de bankkosten weer gezakt naar EUR 131,95, met name omdat er 
geen acceptgiro's zijn besteld. In 2017 was het EUR 138,29. Voor 2018 hebben wij 
daar nu voor het eerst ook de kosten van Conscribo onder laten vallen, waardoor de 
totale bank (en administratie-) kosten op EUR 331.18 komen. Conscribo is een 
administratie en boekhoudsysteem dat wij vooral gebruiken voor het secretariaat. 
Voor financiële doeleinden bleek het te ingewikkeld voor onze Stichting en het 
Bestuur dient te beoordelen of het nog nuttig is om Conscribo aan te houden. 

Diverse uitgaven 

Voor een overzicht van deze uitgaven wordt verwezen naar onderdeel Ill van dit 
verslag (Verantwoording uitgaven) alsmede het verslag van de secretaris van 2018 
(aangehecht als Onderdeel VI). De post algemene uitgaven zijn de uitgaven die niet 
direct ten goede komen aan de tuin, maar uiteraard wel daarmee verband houden, 
inclusief de bankkosten. 

Communicatiekosten betreft briefpapier, postzegels en de website. EUR 936,81 in 
totaal, waarvan de grootste post (EUR 418,66) betreft de nieuwe enveloppen. 

Marketingkosten betreft de kosten die wij tegenwoordig moeten maken voor 
advertenties in de Ster. Dat was voorheen gratis, maar daar wordt inmiddels een 
bijdrage voor gevraagd. Het Bestuur vindt dat niet onredelijk en de advertenties 
hebben ook daadwerkelijk wel effect - lijkt het. 

Het is overigens goed dat nog steeds op alle fronten getracht wordt de algemene 
uitgaven beperkt te houden. Zo wordt ernaar gestreefd de tuinberichten zoveel 
mogelijk per e-mail te versturen, waardoor substantiële portokosten kunnen worden 
bespaard. Tevens worden de vouw- en drukwerkzaamheden op vrijwillige basis door 
betrokkenen uitgevoerd. 

Diverse uitgaven tuin 

Verwezen wordt naar Onderdeel Ill (Uitgaven) van dit Jaarverslag alsmede naar het 
verslag van de secretaris over 2018 (Onderdeel VI). Dit betreft alle uitgaven die in lijn 
met de statutaire doelomschrijving van de Stichting gedaan zijn ten gunste van de 
activiteiten op en de ontwikkeling van de Botanische tuin Kralingen. In totaal bedroeg 
dit een bedrag ad EUR 4642,93. 
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Er zijn in 2018 geen noemenswaardig grote uitgaven gedaan, simpelweg omdat de 
projecten zich niet aanboden. De uitgaven hebben primair te maken met 
evenementen op de tuin maar de uitgaven zijn (gelukkig) wel iets toegenomen, 
vandaar de afname van het eigen vermogen. Die toename zit hem voor een deel ook 
in de bijdragen die wij als Stichting hebben gedaan aan het mooie afscheid van Jack, 
de beheerder - tijdens het Zomerfeest. 

Zoals gezegd heeft het bestuur de wens uitgesproken dat er meer wordt uitgegeven. 
Ook de komende jaren zullen daarop gericht zijn. 

Werknemers 

De Stichting heeft geen werknemers in dienst. 

Saldo 

Winsten en verliezen worden toegevoegd respectievelijk in mindering gebracht op 
het eigen vermogen. Gezien het non-profit karakter van de Stichting worden 
vermogensverschotten gedoneerd aan goede doelen in de volgende boekjaren. 

Overig 

Fiscaal 

Met ingang van 1 januari 2008 is de fiscale wetgeving omtrent algemeen nut 
beogende instellingen ("ANBI's") gewijzigd. Door de Belastingdienst is bij brief van 
17 maart 2008 bevestigd dat de Stichting wordt aangemerkt als een instelling zoals 
bedoeld in artikel 32 lid 1, onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet 
1956. Op grond daarvan is de Stichting als een algemeen nut beogende instelling tot 
31 december 2007 aangemerkt, volgens tot eind 2007 geldende regelgeving. 

In verband met de (nieuwe) ANSI-regeling zijn de statuten van de Stichting per 
10 augustus 2007 gewijzigd ten overstaan van notaris, mr. J.P. van Loon, van het 
kantoor Ploum Lodder Princen Advocaten en Notarissen te Rotterdam, is de akte 
gepasseerd, waarbij de statuten in die zin werden gewijzigd dat vervolgens voldaan 
werd (en wordt) aan de vereisten, zoals die worden gesteld door de nieuwe ANBl 
regeling. Het bij de ANSI status behorende RSIN nummer is: 803881939. 

Bestuurders 

Gedurende het boekjaar 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Nel van Holst, voorzitter; 
Stephan Sluijters, penningmeester; 
Selma Roenhorst, secretaris; 

De bestuurders vervullen deze functie onbezoldigd. 
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V. Goedkeuring Kascommissie 
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VI. Jaarverslag Secretaris 2018 
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Jaarverslag Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen 2018 

Inleiding 

Het Stichtingsbestuur was in 2018 als volgt samengesteld: Nel van Holst, voorzitter; 
Stephan Sluijters, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Joppe Burgers, lid. 
Stephan heeft Reineke Bierenbroodspot bereid gevonden om zitting te nemen in het 
bestuur als lid. Daarnaast zal Stephan Sluijters het penningmeesterschap aan Joppe 
Burgers overdragen en afscheid nemen van ons bestuur na ruim 10 jaar 
enthousiaste inzet. 

Het bestuur kwam dit jaar acht maal in vergadering bijeen. 

De opening van het activiteitenprogramma 2018 werd gevierd op 13 mei met het 
Lentefeest en de sluiting was op 16 september met het Herfstfeest. Op 14 december 
hebben we gelukkig - in tegenstelling tot de verregende avond vorig jaar- de 
traditionele Lichtjesavond kunnen vieren. 

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 tuimaterialen (zoals o.a. de inkoop van de rozen en 
nieuwe buitenlichtsnoeren), de gezamenlijke maaltijd en kerstkransen op 
Lichtjesavond voor de medewerkers en vrijwilligers en door het verlenen van hand 
en spandiensten tijdens de diverse activiteiten. 

Algemeen 

In maart 2018 is er een Tuinbericht verzonden aan de vrienden en belangstellenden 
van de 
tuin 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. Dit jaar is volledige mailing van de 
tuinberichten verzorgd door twee scholieren van het Wolfert Tweetalig College in het 
kader van hun sociale stage en de printkosten zijn gesponsord door het Rotterdamse 
advocatenkantoor Ploum. 

Veranderingen 

In 2018 heeft onze tuinman Jack de Graaf na vele jaren van grote inzet afscheid 
genomen van zijn functie als tuinman van de Botanische Tuin Kralingen. Jack 
prefereerde overigens de titel Tuinbaas, zoals de functie vroeger officieel heette. 
Jack is met welverdiend pensioen gegaan, maar draagt nu nog graag als vrijwilliger 
zijn steentje bij in de tuin. Zijn afscheid is toepasselijk gevierd met verschillende 
lovende toespraken, van onder meer de directeur van Stad & Ontwikkeling, Hermine 
van Bockxmeer. Zij had een een bijzonder warme toespraak voor Jack. Hamdi 
Bizhar, één van de vrijwilligers, heeft een prachtig portret geschilderd van Jack als 
dank namens alle vrijwilligers. De Stichting heeft een (biologisch verantwoorde) BBQ 
aangeboden aan alle genodigden, waar smakelijk van is gegeten in de avondzon. 

Stichting Vrienden van de Botanische tuin Kralingen 
KvK: 41134340 - Stat. zetel: Rotterdam - Giro: NL 35 INGB 0003085639 - RSIN: 803881939 14 



De functie van Jack is overgenomen door Ton (Anton) van der Roer. Ton liep al 
enige tijd mee op de tuin en de Stichting is dan ook heel blij dat hem deze functie is 
toegekend. 

Op 24 september is Stichting Natuurstad Rotterdam opgericht en op 1 januari 2019 is 
NME Rotterdam officieel overgegaan in Stichting Natuurstad Rotterdam, als 
moederorganisatie van de kinderboerderijen, tuinen en educatieve lescentra in 
Rotterdam. De functie van bedrijfsleider Laura Scheublin is tijdens de reorganisatie 
overgegaan naar de heer Lex Kieffer. Louise Bergenhenegouwen is aangesteld als 
directeur-bestuurder van Natuurstad Rotterdam. Op 17 december heeft zij onze tuin 
bezocht en heeft de Stichting met haar besproken wat de kernpunten zijn van onze 
tuin, zoals o.a. de belangrijke rol van onze vrijwilligers, welke wensen wij koesteren 
en welke noodzakelijke verbeteringen wij zien voor de toekomst. Belangrijkste 
actiepunten die wij hebben neergelegd zijn het oplossen van de toenemende 
afwateringsproblemen in de tuin en de huidige staat van onderhoud van het 
beheerdershuisje, evenals het zadenhuis (monument). 

Terugblik op de tuin in 2018 

In het voorjaar is een expert van boomverzorging langs geweest. Een berk is 
weggehaald achter de kas (net op tijd voor de storm van 18 januari!). Een beuk bij 
het gymnastiek lokaal is sterk gesnoeid. De plataan voor het gebouw van de 
jeugdgevangenis werd ook gevaarlijk en is sterk gesnoeid. Later in het jaar heeft 
onze nieuwe tuinman Ton de Esdoorn zelf gesnoeid. Hij heeft geprobeerd om een 
drainage om de boom heen te leggen en daar een pomp op aan te sluiten. Helaas is 
dit niet voldoende gebleken voor de wortels en heeft de Esdoorn het toch niet gered 
dit jaar. 

De bijen zijn goed de winter uitgekomen. Eén volk heeft het niet overleefd. Toen 
onze imker Jolanda de kasten weer op 'zomerstand' zette, waren de bijen al bezig 
met broed. De bijen hebben het goed gedaan dit jaar qua honingreserves. Overigens 
wordt het bijenhotel ook goed bewoond. 

Ook dit jaar is de waterafvoer weer een probleem geweest voor de tuin, zoals het 
afsterven van de Esdoorn. Tuinman Ton heeft met periodes dagelijks met de pomp 
rondgelopen om het water gelijkmatig weg te sluizen. Er is op dit moment helaas 
maar 1 pomp in de tuin beschikbaar vanuit de gemeente. De Stichting onderzoekt 
hoe ze hier in kan bijdragen. 

Het monumentale hek dat om de tuin heen staat bleek op aanhechtplekken door te 
rotten (gietijzer). In september dit jaar is de schade is perfect opgelost door een 
gecertificeerde aannemer. Het probleem van het doorroesten is echter nog niet 
opgelost. 

Op 14 maart is er C.V. in het beheerdershuisje geïnstalleerd. Het is nu een stuk 
behaaglijker. Er zal nog wel meer herstel aan het onderhoud en/of vervanging van 
het huisje moeten plaatsvinden. 

Activiteiten 2018 
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Het Lentefeest op 13 mei was goed bezocht. Dit jaar werd het feest voorafgegaan 
door de buurtactiviteit Heel Jericholaan Bakt. Uiteindelijk werden er 8 taarten 
ingebracht die gejureerd zijn door de bekende Jericholaanbewoners Anna en Gerard. 
De Turkse hapjes van Leyla's Keukenhoekje waren weer heerlijk. De flestuintjes 
waren een groot succes en er zijn weer veel zaadbommen gemaakt en door 
Kralingen verspreid. 

Ook dit jaar deed de Botanische tuin weer mee aan het Midzomerfestival Kralingen. 
Zij bood onderdak aan de feestelijke opening op 22 juni. De tuin werd opgesierd door 
Rotterdamse kunstenaars die dit jaar exposeerden rond het thema De magie van de 
tuin. Op zaterdagavond 23 juni speelde Onderwater Producties haar nieuwe 
festivalvoorstelling: Bon Voyage! 
Het was een toegankelijke, komische voorstelling over een actueel thema, namelijk 
digitale overprikkeling. 

Het ons inmiddels bekende Alma Trio (zang sopraan en alt en begeleiding piano) 
zong op 15 juli een uitgebreid repertoire van prachtige, sacrale liederen van Haendel 
tot Russische muziek van Rachmaninov en Spaanse muziek van Granados. Het was 
een zeer, zeer warme, zonnige middag en stoeltjes stonden overal waar er maar een 
glimpje schaduw te vinden was. 

Op het herfstfeest op 16 september was een heel ander sfeertje te vinden door de 
aanwezigheid van een Zuid-Afrikaanse trommelaar. Jong en oud kon meedoen, maar 
vooral de kinderen konden er geen genoeg van krijgen. Ook Martin Bijkerk namens 
Steensoep heeft het druk gehad met bloemenkransen maken; vooral bij de meisjes 
favoriet. Frans Advokaat had dit jaar weer een mooie paddenstoelentafel gemaakt. 
Het eten van catering Leyla's keukenhoekje uit de Fritz Ruysstraat blijft een succes. 

Op 6 en 7 oktober vond de Kunstroute plaats. In onze tuin was een expositie 
beeldende kunst in en om de kas, een kinderkunstroute en een kinderworkshop dans 
van Dansstudio 181. In de middag droeg de Belgische dichteres Erika de Stercke 
haar gedichten over tuin en natuur voor, omlijst door een muzikale context van 
Saxofonist Jos Valster en zijn muzikale vrienden. Een bijzonder en verrassend 
samenspel tussen woorden en muziek. 

Het Lichtjesfeest op 14 december was als vanouds gezellig en sprookjesachtig. De 
vrijwilligers hebben de tuin weer verlicht met honderden waxinelichtjes langs de 
paden en de bezoekers konden daarnaast genieten van sfeervolle gitaarmuziek door 
Hans Elzinga. 

De rondleidingen door de tuin van Frans Advokaat hebben allemaal plaatsgevonden 
en zijn en goed bezocht. Het secretariaat ontvangt regelmatig een verzoek om 
opgenomen te worden in de mailing speciaal voor de rondleidingen. 

Donateurs 

Het bestuur van de Stichting was bij de diverse activiteiten nauw betrokken en heeft 
dit jaar 13 nieuwe vrienden kunnen inschrijven, waardoor het jaar kon worden 
afgesloten met een aantal van 485 ingeschreven relaties en vrienden. 
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De tuin heeft stoelen en tafels gedoneerd gekregen uit een restpartij 
teakhoutenstoelen via vrijwilligster Marianne. Ze zijn echt prachtig en passen heel 
goed in de tuin. De Stichting dankt Marianne hartelijk voor deze ruimhartige gift! 

Het Stichtingsbestuur dankt iedereen die zich voor de tuin heeft ingezet en/of de tuin 
op enigerlei wijze heeft ondersteund. 

Selma Roenhorst, secretaris 
Rotterdam, 20 februari 2019 
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