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Jaarverslag en jaarrekening Stichting Salix 2016
1. Inleiding
In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van Stichting Salix die hebben
plaatsgevonden in 2015. In het jaarverslag wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:
2.
3.
4.
5.

De doelstelling van Stichting Salix;
De bestuurssamenstelling in 2016;
Een korte samenvatting van projecten die in 2016 zijn afgerond;
De Jaarrekening van Stichting Salix, bestaande uit de Balans en het Resultatenoverzicht voor 2016.

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.
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 2016 ongewijzigd gebleven. Het betreft de volgende
personen:
•
• Han Dirks, voorzitter;
• Eveline Euser, secretaris;
• Rinus van Swieten, penningmeester.

4. Projecten van Stichting Salix afgerond in 2016
Stichting Salix heeft in 2016 de volgende projecten mogelijk gemaakt:
a) Receptenboek en Proeverij Historische Tuinen (Park Matilo Leiden);
b) Drakentuin Nieuw Leyden
en onderhoud daarnaast de:

c) 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.
inleiding
Het doorgaande project 'Historische Tuinen' omvat de aanleg en onderhoud van een Romeinse- en 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.

Receptenboek
Het leek Stichting salix een goed idee om dmv een Receptenboek het gebruik en bestaan van de tuinen verder
te verspreiden. Ellis Grootveld van Plant-aardig is bereid gevonden haar kennis te leveren voor het boekje.
Op 21 met 2017 wordt het Receptenboek officieel overhandigd aan wethouder Laudy.

Proeverij
In het voorjaar en zomer van 2016 hebben er diverse workshops plaatsgevonden die allen gebruik hebben
gemaakt van de tuinen. Doel was om nog meer mensen van het bestaan van de Historische tuinen op de
hoogte te brengen.
Tijdens de Limes zondagen 12 juni, 10 juli en 11 september konden kinderen en volwassenen deelnemen aan
Romeins koken, Wildpluk-wandelen, natuurlijke cosmetica en dierfiguren maken van groenten. Tijdens het
Wijkenfeest Matilo op 27 augustus kon er ook naar hartenlust geproefd worden.

workshop ‘dieren maken van groenten’ 10 juli 2017 in het Matilo Park

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 boogschiet groep 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 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.

b) 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 en verstopplek
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. Door de tuingereedschappen ook bij de
Ankerplaats te stallen is er een ‘natuurlijk’ contact als buurtbewoners in de tuin aan de slag gaan.

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 ontwerpen en realiseren de wilgenobjecten en de bloemperken.
Buurtbewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan de diverse aanleg- en bouwactiviteiten. Gemiva SGVgroep verzorgt de houten meubels voor de Ankertuin, stalt het tuingereedschap en leent op verzoek de pizzaoven 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.
Activiteiten

De Drakentuin is feestelijk geopend op vrijdag 30 september 2016 in het bij zijn van wethouder Laudy. Al
eerder was B&W Leiden langs geweest om kennis te maken met dit groene buurtinitiatief. Op Koningsdag
werd er goed gebruik gemaakt van de tuin en het prieel met spelletjes en hapjes/drankjes.
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

c) doorgaande projecten
Polderkringloop
Groen gemeenschapskunstproject in samenwerking met Boerderij het Geertje in Zoeterwoude en Anne Marie
van Dam, bodemdeskundige.
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-belevingsroute-door-deveenpolders.aspx
Met een speciale wandelkaart (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 van de Polderkringloop voorjaar 2013

Stichting SALIX BALANS per 31-12-2016
datum oprichting stichting 26 maart 2007
correspondentieadres Lingestraat 44, 2314 TL Leiden

Begin saldo 1-1-2016
positief resultaat 2016

€ 17.995,86
€ 2.303,82

Eindkapitaal 31-12-2016

€ 20.299,68

€ 20.299,68

€ 20.299,68

Stichting SALIX Resultatenoverzicht jaar 2016
Bankrente
Retour btw
pos resultaat Dwaallicht

€ 337,45
€ 2.751,00
€ 317,23

€ 3.405,68

Betaalde BTW
Representatiekosten
Bestuurskosten
Bankkosten
Administr. Kosten
kst. `E`herkenning/webhost.
Bijdr. `Vreemd in de Meent`
Positief resultaat 2016

€ 21,00
€ 20,00
€ 180,00
€ 127,50
€ 38,44
€ 64,92
€ 650,00
€ 2.303,82

€ 3.405,68

