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Jaarverslag en jaarrekening Stichting Salix 2017
1. Inleiding
In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van Stichting Salix
die hebben plaatsgevonden in 2017. In het jaarverslag wordt achtereenvolgens aandacht
besteed aan:
2.
3.
4.
5.

De doelstelling van Stichting Salix;
De bestuurssamenstelling in 2017;
Een korte samenvatting van projecten die in 2017 zijn afgerond;
De Jaarrekening van Stichting Salix, bestaande uit de Balans en het
Resultatenoverzicht voor 2017.

2. Doelstelling Stichting Salix
Op grond van artikel 2 van de statuten heeft Stichting Salix de volgende doelstelling: 'Het
realiseren van kunstprojecten in de natuur op basis van gemeenschapskunst in zowel
Nederland als in andere landen.'
De projecten die jaarlijks door Stichting Salix worden mogelijk gemaakt, geven invulling aan
deze doelstelling. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.
3. Bestuursamenstelling
De bestuurssamenstelling van Stichting Salix is in 2017 ongewijzigd gebleven. Het betreft de
volgende personen:
• Han Dirks, voorzitter;
• Eveline Euser, secretaris;
• Rinus van Swieten, penningmeester.
NB: In 2017 heeft Stichting Salix de Culturele ANBI status verworven en kan via donaties haar
projecten nu mede-financieren.

4. Projecten van Stichting Salix afgerond in 2017
Stichting Salix heeft in 2017 de volgende projecten mogelijk gemaakt:
A) Presentatie Receptenboek Historische tuinen Matilo
B) Presentatie film 10 jaar Salix projecten
C) Walvis Mienskip ‘Schone zee, doe je mee’ Schiermonnikoog
D) Matties van Matilo (Park Matilo Leiden)
en onderhoudt daarnaast de:
E) Doorgaande projecten
Hierna treft u een korte samenvatting van deze projecten.

a) Receptenboek en Proeverij Historische Tuinen
Park Matilo Leiden
Start: voorjaar 2016
Afsluiting: 21mei 2017
Stichting Salix heeft dit project gerealiseerd met steun van: de Gemeente Leiden/fonds
Wijkinitiatieven en het WOZ-FOnds.
Zondag 21 mei 2017 is het eerste exemplaar van het Receptenboek Historische tuinen in Park
Matilo Leiden feestelijk overhandigd aan wethouder Paul Laudy. De initiatiefnemers Stichting
Salix, Prae archeologie en Plant-aardig verwelkomde buurtbewoners, vrijwilligers en
belangstellenden met workshop en een proeverij. De eerste boekjes werden rap verkocht.
inmiddels heeft een tweede herdruk plaatsgevonden.
Workshops Zomerproeverij
Tijdens Matilo Zomer Proeverij (12 juni en 10 juli 2016) en tijdens het wijkenfeest 12
september 2016 zijn er workshops gehouden voor mensen van alle leeftijden om mee te kunnen
doen en te proeven aan gerechten uit de Romeinse tijd. Behalve proeven konden mensen ook
meedoen aan zelf cosmetica maken en voor de kinderen
was er dierfiguren maken van groenten en fruit.
In totaal hebben er zo’n 100 mensen mee gedaan aan workshops en proeverij.
Doel
Het doel van deze uitgave is om mensen te stimuleren om zelf kruiden en groenten te gaan
verbouwen in buurttuinen of volkstuinen en gebruik te maken van de gezonde werking ervan.
Voor wie een eigen tuin niet haalbaar is, kan mee komen doen met het gezamelijk tuinieren in
bijvoorbeeld de Historische tuinen Matilo. De tuinen worden goed bezocht en raken steeds
meer bekend in de wijken Roomburg en Meerburg en daarbuiten. Op de wekelijkse
maandagochtenden is een groep vrijwilligers met deskundige begeleiding actief in de tuinen.
We overwegen om dit uit te breiden met de vrijdagochtend.
Uitbreiding
Het draagvlak in de wijk is groeiend voor activiteiten over voeding en historie. We zijn samen
met bewoners bezig om de projectweek de ‘Matties van Matilo’ voor te bereiden en uit te gaan
voeren in augustus 2017. Ook hier werken we vanuit het plezier van zelf voedsel verbouwen en
bereiden voor jong en oud. Om met het voedsel als verbindend element elkaar te ontmoeten in
de wijk.
Verkoop Receptenboek
We hanteren de verkoopprijs van € 10,- om uit de kosten te komen van het laten maken van het
boekje. Een Leidse drukkerij is bereid om steeds een kleine oplage te verzorgen, zodat het voor
ons behapbaar blijft. We hopen nog veel mensen te mogen voorzien van deze leuke en gezonde
informatie.

Uitreiking Receptenboekje aan wethouder Paul Laudy

B) Presentatie film 10 jaar Salix projecten
Artistiek leider Ludy Feyen heeft samen met videoproducer Gerard Slokker de film ‘10 jaar
Salix projecten’ gerealiseerd. De film werd feestelijk gepresenteerd op 21 mei 2017 en is te
bekijken op www.youtube.com/watch?v=qQzM6kKLs8w

C) WalvisMienskip - Voedsel van de Zee Schiermonnikoog ‘Schone zee, doe je mee!’
Inleiding
De pilot 2017 ‘Schone zee, doe je mee’ hield het bouwen van een walvis op het wad van
Schiermonnikoog in, onder leiding van kunstenaar Ludy Feyen. In samenwerking met Garda
Meerdink van Atelierschier werden er workshops gehouden voor leerlingen en bezoekers van
het eiland.
Met dit project werd er aandacht gegeven aan de vervuiling van de zee en creatief naar
alternatieven gezocht voor het plasticgebruik in onze wereld.

Inhoud
Er is een landschapsbeeld in de vorm van een walvis gemaakt van wilgentakken en ander
natuurlijk materiaal van het eiland en het wad.
Bezoekers konden meebouwen aan de walvis tijdens de opbouwfase.
Het workshop-aanbod bestond uit verhalen schrijven, tekenen, schilderen en vertellen:
verhalen van bezoekers over de vervuiling van de zee en de consequenties hiervan voor mens
en dier. Maar ook over de band met de walvis en de geschiedenis van de walvisvaarders. Middels
een silent-disco systeem waren de verhalen nadat ze opgenomen waren weer via een
koptelefoon te beluisteren.
Bezoekers
Groepen en individuen konden zich aanmelden voor de workshops. Deze werden begeleid door
ervaren workshopleiders, sommige in samenwerking met de docententeams van de scholen. Het
eigen team bestond uit 5 professionele uitvoerders (ruimtelijk, schilderen, verhalen, audio).
Atelier Schier zorgde voor assistentie en een aantal stagiaires/vrijwilligers hielpen met de
uitvoering van de walvis.
De bezoekersaantal bedroeg rond de 1.000 bezoekers in de periode 3-7-‘17 tot 23-10-’17.
Locatie
Op de locatie was een opslag geimproviseerd voor tafels, banken, materialen. Bij slecht weer
diende een partytent als onderkomen. Stroomaansluiting voor de audio werd geleverd door het
naburige restaurant. De uitvoerderders en vrijwilligers verbleven op de kampeerboerderij de
Branding in (eigen) tenten en zorgden zelf voor hun avondmaaltijd.
Verdieping
De Walvis is een blikvanger voor bezoekers die met de boot Schiermonnikoog aandoen en die
langs het wad lopen en fietsen. Het dier vormt een wake-up call om bewust te worden van de
vervuiling van de zee, waar mens en dier onder lijden.
Tevens appeleert de walvis aan de geschiedenis van de walvisvaart, waar de bevolking van
Schiermonnikoog tot in de jaren ‘60 van de vorige eeuw mee te maken heeft gehad.
Het grotere kader
In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 wil WalvisMienskip een bijdrage
leveren aan gemeenschapskunst op Schiermonnikoog. Deze pilot sluit aan bij “Kom op verhaal”;
een project van diverse initiatiefnemers van het eiland in 2018.
Voor 2018 zien wij een vervolg van de Walvis; een groter exemplaar met ruimte voor mensen om
in te zitten en naar elkaar te luisteren. Een verhaal uit de Verhalenkaravaan gerelateerd aan
de walvisvaart kan verteld worden in de Walvis.

Wanneer startte het project, wanneer eindigde het?
Het project startte op 6 mei 2017 met de officiële ingebruikname van de verzamelbak voor
zwerfafval in visvorm op het strand bij de bus van Atelierschier. Wethouder Heeringa gaf de
aftrap aan het project ‘Schone zee, doe je mee.’
Hierna volgde een workshop op 8 mei voor alle leerlingen van de Boelensschool, aangevuld
met leerlingen van groep 8 Yn de Mande.
De bekende plastic-soup server en kunstenaar Merijn Tinga had een video opgenomen waarin hij
de leerlingen veel success wenste met hun project op Schiermonnikoog.
Van 3 juli – 8 juli stonden de workshops voor de leerlingen centraal. Alle leerlingen hebben
naast schilderen, stop-motion, excursie en buitenkunst, meegewerkt aan het bouwen van de
walvis. De maaltijd Zee van Overvloed is aangeboden aan leerlingen en hun familie als
afsluiting van hun workshopweek.
Via arrangementen van Atelierschier konden groepen en individuele bezoekers tot en met 23
oktober de walvis bezoeken en aan workshops meedoen.
Rolverdeling
Aanvrager van de pilot ‘Voedsel van de Zee/Schone zee, doe je mee’ was Stichting Salix
(gemeenschapskunst in de natuur), ism met Garda Meerdink van AtelierSchier.
Uitvoerders waren Ludy Feyen (landschapskunst), Nynke Venema (stop motion), Garda Meerdink
(schilderen), Mathilde van de Weij (schilderen), Yvonne Rehorst (schilderen), de Regisseusses
(verhalen), Huib Folmer (audio).
Partners waren de scholen met hun docenteam en leerlingen van Schiermonnikoog.
Sponsors waren Stiva, de Marina, Scheepspark Lauwersoog, kampeerboerderij de Branding, Huib
Folmer.
Draagvlak
De pilot van ‘WalvisMienskip/Schone zee, doe je mee’ in 2017 heeft gezien de vele bezoeken en
verhalen die gedeeld werden uitgewezen dat er draagvlak is onder de bevolking en bezoekers
van Schiermonnikoog.
De try-out van het project is succesvol afgerond met een groot bezoekersaantal en deelnemers
aantal aan de bouw van de Walvis en aan de overige workshops.
PR
Het project is veelvuldig onder de aandacht gebracht middels flyers en posters, berichten op
Facebook (pagina: Schone zee, doe je mee) en in de lokale kranten. Op de donderdagavond
markten zijn bezoekers nog eens extra op de workshops en op het project geattendeerd.
Er is aandacht besteed aan het project door de Leeuwarder Courant.
Voor het vervolg in 2018 is een promotie filmpje gemaakt door Thom Verheul en is te zien op:
http://www.ludyfeyen.nl/projekten/walvismienskip/

D) Matties van Matilo
Augustus 2017 - Matilopark Leiden – organisatie Stichting Salix en Ludy Feyen
doel en de beoogde resultaten
Doel was kinderen uit Meerbrug met diverse culturele achtergronden een week lang culturele
activiteiten te laten ontplooien waarbij de Romeinse geschiedenis en aanwezigheid van fort
Matilo het uitgangspunt vormde.
Samen met kunstenaars en archeologen hebben de kinderen zich kunnen verdiepen in tal van
expressievormen en veel kunnen leren over het verleden en heden op het gebied van samen
werken en samen spelen.

kort verslag
Zes dagen lang kwamen er tussen de 30 en 40 kinderen meedoen aan de activiteiten van de
Matties. Ook de BSO wist het project te vinden en sloot zich voor korte tijd aan. Tussen 10.00
uur en 15.00 uur vonden er dagelijks twee workshopsrondes plaats, waarbij de kinderen zelf
een keuze maakten wat zij wilden doen. Van Romeinse soldatentraining tot theaterspel, muziek,
koken en van Romeinse kleding maken tot wilgenschilden bouwen: er was een rijk en serieus
aanbod. Onder leiding van een professioneel team, ondersteund door 4 stagiaires, 4
hulpouders en technische support is er een nieuwe ‘vakantie’ vorm ontdekt, die voor herhaling
vatbaar is.
De kinderen waren enorm enthousiast, speelden goed samen, leerden van elkaars cultuur,
hielpen elkaar waar nodig en verdiepten vriendschappen.
aantal
Bezoekers: 100
Deelnemers totaal: 70
publiciteit
Via persbericht in het Leidsch Dagblad, RoMekrant, Leids Nieuwsblad.
Via sociaal media Next-Door en Facebook
Via flyers en poster
Via een film van het project van Gerard Slokker en Ludy Feyen:
www.stichtingsalix.nl/2017/08/matties-van-matilo/
Punten voor verbetering
I.p.v. van 6 dagen naar 5 dagen gaan, graag meer rust inbouwen zodat kinderen en begeleiding
wat op adem kunnen komen. Handig is om per workshop een vaste assistent te koppelen, aparte
mensen voor de catering en de rol van productieleider als dagelijkse organisator is een must.
Verder kan het thema culturele diversiteit en relatie Romeins verleden en heden nog verder
uitgediept worden.
wens
Bredere ondersteuning uit de wijk in het opzetten van het project, meer ouders betrekken bij
het opzetten en uitvoeren van de buurtcamping, nieuwe aanvrager en artistiek leider gezocht
voor een volgende editie.

Groepsfoto Matties van Matilo augustus 2017

E) doorgaande projecten
1.Polderkringloop
Groen gemeenschapskunstproject in samenwerking met Boerderij het Geertje in Zoeterwoude
en Anne Marie van Dam, bodemkundige.
Start: voorjaar 2013
Opening: 20 maart 2015
Stichting Salix heeft dit project gerealiseerd met steun van: Leader Plus, het Haaglanden
Fonds, Fonds1818, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank fondsen Vlietstreek en
Rijnstreek en diverse sponsoren.
De Polderkringloop is een belevings(wandel)route door de Geerpolder in Zoeterwoude en
langs de Noord Aa in Zoetermeer, met op verschillende locaties wilgenbeelden als
kunstobjecten in opdracht van Stichting Salix door kunstenaar Ludy Feyen ontworpen.
Onderhoud
Het onderhoud is in handen van Boerderij het Geertje, Stichting Salix en de vrijwilligersgroep
‘de Groene Ontmoeting’. Stichting Salix is daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud van de
kunstobjecten die onderdeel zijn van de route. Het onderhoud van de routering valt onder de
verantwoordelijkheid van Boerderij 't Geertje.
Publiciteit
Het bestaan van de Polderkringloop wordt onder de aandacht gebracht via de website
www.polderkringloop.nl en sociale media Facebook-pagina Polderkringloop. Bovendien heeft de
Polderkringloop in diverse lokale kranten publiciteit gekregen.
http://www.dichtbij.nl/groot-leiden/regio/artikel/3948915/polderkringloop-belevingsroutedoor-de-veenpolders.aspx
Met een speciale wandelkaart (die verkrijgbaar is bij Boerderij ’t Geertje) waarop de route van
de Polderkringloop is aangegeven, kunnen bezoekers de route volgen in aanvulling op de
borden met informatie die langs de looproute zijn gesitueerd. Door het jaar heen worden er
educatieve activiteiten verzorgd. Bezoekers worden uitgenodigd om als vrijwilliger van ‘de
Groene Ontmoeting’ betrokken te zijn bij het het landschapsonderhoud van de Geerpolder en
de Noord Aa.

Opening Polderkringloop 20 maart 2015

2.Historische tuinen en Waterkunstwerk Matilo Park Leiden
Het doorgaande project 'Historische Tuinen' omvat de aanleg en onderhoud van een Romeinseen een Kloostertuin in park Matilo te Leiden. Het doel van het project is het tonen van
Historische tuinen voor en door buurt- en stadsbewoners, die zich willen verdiepen in de
geschiedenis van het park. Zowel de vestiging van Romeins Castellum als van een klooster
vormen de geschiedenis van Park Matilo.
Samen met PRAE archeologie en Plant-Aardig coördineert Stichting Salix het onderhoud van
deze twee historische- en kunstzinnige tuinen, evenals dat van het Waterkunstwerk, een
project dat eerder onder verantwoordelijkheid van Stichting Salix in Park Matilo werd
gerealiseerd. Ook het Kloosterbankje is daar in 2015 bij gekomen.

Onderhoud Historische tuinen tijdens NLDoet 2017
Betrokkenen
Bij de uitvoering van zowel de Romeinse- als de Kloostertuin zijn 10 mensen betrokken: 3
professionals op projectbasis en 7 vrijwilligers/buurtbewoners.
Partners
Tijdens de Limes Zomerdagen wordt er samengewerkt met archeologen Ton Hazenberg en
Claudia Thunnissen. Samen met de Wijngaard Matilo en de boogschietgroep geven wij vorm aan
het activiteitenprogramma in park Matilo.
Publiciteit
De tuinen worden goed bezocht door wandelaars en geinteresseerden. In het Park Matilo
worden de Historische Tuinen aangeduid via publiciteitsborden. Publiciteit voor het bestaan
van de Historische Tuinen vindt tevens plaats via de website van
www.historischetuinenmatilo.nl en www.parkmatilo.nl. Daarnaast wordt in samenwerking met
Prae en Plant-aardig een digitale nieuwsbrief uitgegeven waarin wordt stilgestaan bij de
verschillende activiteiten rondom de tuinen. Ook de sociale media worden hiervoor benut,
zoals de Facebook-pagina Historische tuinen Matilo. Voor geïnteresseerden die niet de
beschikking hebben over digitale middelen worden de huis-aan-huisbladen en het blad van de
wijkvereniging ingezet om het bestaan van de Historische Tuinen onder de aandacht te brengen.
Doelstelling
In relatie tot de doelstelling van Stichting Salix slaagt het project van de Historische Tuinen
en het Waterkunstwerk erin om buurt- en stadsbewoners in aanraking te laten komen met een
groen kunstproject en hieraan actief mee te doen. Tevens voldoet het project in de ecologische
doelstelling: mensen bewust maken van eetbaar groen in hun eigen leefomgeving. Daarnaast
Slaagt het in culturele zin: het Matilo Park en de wijken Roomburg en Meerburg hebben er
historisch geörienteerde kunstwerken bij.

3) Drakentuin Nieuw Leyden
Ontmoeten en verbinden in het groen
Start: Voorjaar 2016
Opening: 30 september 2016
Stichting Salix heeft dit project gerealiseerd met steun van: de Gemeente
Leiden/Duurzaamheidsfonds, Fonds 1818, Oranje Fonds en Rabo-bank wensenfonds.

Doel
Met de Drakentuin willen de drie partners MAARTSE BUIEN, Gemiva-SVG en stichting Salix een
groen en sociaal initiatief starten met als doel verbinding van bewoners met elkaar en met hun
groene leefomgeving. Door het aanleggen en onderhouden van een buurttuin nemen bewoners
verantwoordelijkheid op zich voor een deel van het openbaar groen. Met dit burgerinitiatief
dragen zij zorg voor :
-

bijen en vlinders door bio-diversiteit in het groen,
verbinding en aansluiting met andere ecologische zones in en rond de stad,
een sociale ontmoetingsplek,
lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen door actief buiten te werken.

Opzet
De Drakentuin bevindt zich in Leiden op het grasveld tegen over de Driemanschapskade en
grenst aan de omheining van het Nuon terrein en het KPN terrein.
In de tuin is een Wilgenprieel met bankjes als ontmoetingsplek, een Wilgen Draak als poort,
een speelplek voor kinderen en diverse bloem- en fruitperken.
Er zijn stroken aangelegd met daarin rood bloeiende planten, het vurige karakter van de draak
verbeeldend. Een gemetselde pizza-oven geeft een extra dimensie aan de buurt-ontmoetingen.
Aan een imker wordt gevraagd zijn kasten te plaatsen achter het hek op het NUON terrein.
Met de bewoners met een beperking van de Ankerplaats wordt samen in de tuin gewerkt en
kunnen op deze manier dicht bij huis met andere buurtbewoners in contact zijn.

Uitvoering
In samenspraak met de gemeente Leiden, de Ankerplaatst en andere buurtbewoners worden de
plannen voor de buurttuin met elkaar afgestemd. Stichting Maartse Buien en Stichting Salix
zetten zich in om het budget voor de aanleg van de tuinen bijeen te brengen. Stichting Gemiva
SVG-groep verzorgt in natura, door het inzetten van arbeid : de tuingroep van een van de
dagcentra, door het uitleenpunt van gereedschap en eventueel speelgoed, hun bijdrage aan het
project.
De uitvoerders Saskia de Zee en Ludy Feyen ontwierpen en realiseerden de wilgenobjecten en
de bloemperken. Buurtbewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan de diverse aanleg- en
bouwactiviteiten. Gemiva SGV-groep verzorgde de houten meubels voor de Ankertuin, stalt het
tuingereedschap en leent op verzoek de pizza-oven uit.
Met de gemeente is besproken dat de aanleg van de ruige bloemenvelden door hen gebeurt. Het
maaionderhoud van de graspaden wordt door de gemeente verzorgd.

Publiciteit
Via Facebookpagina ‘Drakentuin’ worden bewoners en belangstellenden op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen in de tuin. In de locale kranten zijn er al meerdere artikelen over de
Drakentuin gepubliceerd.

Opening Drakentuin 30 september 2016

Jaarstukken Stichting Salix 2017

Stichting SALIX Resultatenoverzicht jaar 2017

Bankrente
Retour ontvangsten
Gift
Bijdr.2%
projecten

€ 195,34
€ 5.177,00
€ 50,00
€ 2.375,00

Betaalde afdracht
Promotie 10 jaar Salix
Aanpassing statuten

€ 28,00
€ 1.655,00
€ 319,00

Bankkosten
kst. `E`herkenning/webhost.
Bijdrage projecten
Algemene kosten

€ 120,00
€ 54,45
€ 3.553,00
€ 339,14
€ 1.728,75

Pos. Resultaat 2017

€ 7.797,34

€ 7.797,34

Stichting SALIX BALANS per 31-12-2017
datum oprichting stichting 26 maart 2007
correspondentieadres Lingestraat 44
2314 TL Leiden

Begin saldo 1-1-2017
positief resultaat 2017

€ 20.299,68
€ 1.728,75

Eindkapitaal 31-12-2017

€ 22.028,43

€ 22.028,43

€ 22.028,43

Onderhoudsreserve` Polderkringloop`
saldo reserve per 1-1-2017

€ 6.129,24

onderh. kunstwerk Ludy Feyen
onderh. Website Edugram
Aanpassing educatieborden
€ 6.129,24

€ 2.189,31
€ 180,29
€ 532,48
€ 2.902,08

Saldo onderhoudsreserve Polderkringloop per 31-12-2017

€ 3.227,16

onderhoudreserve Waterkunstwerk
saldo reserve per 1-1-2017

€ 1.336,55

onderhoudskosten
Vergoeding Nol v.d Burg

€ 17,15
€ 21,15
€ 1.336,55

€ 38,30

Saldo onderhoudsreserve Waterkunstwerk per 31-12-2017

€ 1.298,25

onderhoudreserve Historische Tuinen Matilo
saldo reserve per 1-1-2017
onderhoudskosten
NLDoet

€ 13.718,42
€ 2.628,25
€ 400,00
€ 14.118,42

Saldo onderhoudsreserve Historische Tuinen Matilo per 31-12-2017

€ 2.628,25
€ 11.490,17

