www.stichtingsalix.nl

Jaarverslag en jaarrekening Stichting Salix 2018
1. Inleiding
In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van Stichting Salix
die hebben plaatsgevonden in 2018. In het jaarverslag wordt achtereenvolgens aandacht
besteed aan:
2.
3.
4.
5.

De doelstelling van Stichting Salix;
De bestuurssamenstelling in 2018;
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 2018 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 dan wel lopend in 2018
Stichting Salix heeft in 2018 de volgende projecten mogelijk gemaakt:
a) workshopprogramma ‘Matilo Leeft’ incl nieuw Receptenboek Historische tuinen Matilo
b) Walfisk Mienskip ‘Schone zee, doe je mee’ LF 2018 Schiermonnikoog
en onderhield daarnaast de:
c) Aflopende projecten
Hierna treft u een korte samenvatting van deze projecten.

a) workshopprogramma ‘Matilo Leeft’ incl Receptenboek en Proeverij Historische Tuinen
Park Matilo Leiden
Start: voorjaar 2018
Afsluiting: 1 juni 2019
ISM Prae archeologie
Stichting Salix heeft dit project aangevraagd bij: de Gemeente Leiden/fonds
Wijkinitiatieven, Fonds1818 en het WOZ-FOnds.
Prae Archeologie heeft subsidie van de Provincie Z-Holland ontvangen voor de uitgave
‘Heilzaam en Helend’; recepten uit de Historische tuinen Matilo

Matilo Leeft!
Verslag van de activiteiten in 2018
Matilo Leeft! loopt van 1 juli 2018 t/m 1 juni 2019. In 2018 hebben we de volgende activiteiten
gerealiseerd:
Romeinenweek 29 april 2018
Matties van Matilo: 6 workshops voor kinderen, 2x
bloemen vilten, 2x Romeinse kookwedstrijd, 2x
Romeinse cosmetica maken
Zaden- en plantenverkoop Historische Tuinen door
vrijwilliger
Rustige dag, teveel regen. Er hebben in totaal 10
personen meegedaan met de workshops en er waren
ouders en andere geïnteresseerden, ook ca. 10
personen.
Open Monumentendag 9 september 2018
Matties van Matilo: 4 workshops voor kinderen, 2x
middeleeuws glas-in-lood, 2x Romeins mozaïek
Rondleidingen door het park, 2x
Zaden- en plantenverkoop Historische Tuinen door
vrijwilliger
Historische hapjes voor de bezoekers
Drukke dag, in totaal 450 bezoekers, waarvan minstens
60 hebben meegedaan met de workshops.
Wijkenfeest 22 september 2018
Zaden- en plantenverkoop Historische Tuinen
Miniworkshops 2x, heilzame kruidenthee en wilgenkunst.
Helaas totaal verregend, 20 bezoekers.

Workshop Heilzame theeën 6 oktober 2018
Workshop in het buurthuis door Corrie Bocxe
12 deelnemers

Nationale Archeologiedagen 14 oktober 2018
Matties van Matilo: 4 workshops voor kinderen, 2x middeleeuws koken, 2x strofiguren vlechten
Zaden- en plantenverkoop Historische Tuinen door vrijwilliger
Samenwerking met Leidse Wijnvereniging voor echte middeleeuwse hypocras
Drukke dag, in totaal 200 bezoekers, waarvan minstens 30 met de workshops hebben
meegedaan.
Matties van Matilo, 22, 23, 24 oktober 2018
Drie dagen van 10-15 uur workshops voor kinderen en een kampvuuravond met
muziekworkshop voor de kinderen met hun ouders. In totaal 33 workshops.
Vrijwilliger van iDoe hielp mee met dagelijkse dingen. Samenwerking met bso De Kinderhaven
en Huis van de Buurt Matilo.
Er hebben op maandag 20, op dinsdag 27 en op woensdag 10 kinderen meegedaan. De
kampvuuravond was goed bezocht door ca. 12 kinderen en hun ouders.

Workshop Romeinse cosmetica 24 november 2018
Workshop in het buurthuis door Dorothee Olthof
16 deelnemers

Vervolg Matilo Leeft
In het voorjaar 2019 staan nog diverse workshops gepland . Op 5 mei zal er het nieuwe
receptenboek ‘Heilzaam en Helend’ tijdens een archeologie weekend gepresenteerd worden.
Het boekje is geschreven door Dorothee Olthof (Prae Archeologie), Ellis Grootveld (plantaardig) met illustraties van Ludy Feyen. Vormgeving Corrie Bocxe (Vormidabel).

publiciteit
Via persbericht in het Leidsch Dagblad, RoMekrant, Leids Nieuwsblad.
Via sociaal media Next-Door en Facebook
Via flyers en poster

b) WalFisk Mienskip - ‘Schone zee, doe je mee!’
Schiermonnikoog 2018 tgv Leeuwarden Culturele Hoofdstad
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.

Inhoudelijk
Het project Walfisk Mienskip is door Stichting Waddenwerk opgezet als bijdrage aan LF 2018
in samenwerking met partner Stichting Salix, die gemeenschapskunst in de natuur nastreeft.
De twee stichtingen versterken elkaar in de opzet om zoveel mogelijk mensen in contact te
brengen met cultuur tegen de achtergrond van bewustwording van de natuur waar we in en
mee leven. In 2017 vond de pilot van Walfisk Mienskip plaats.
Deelnemers:
Via Keunstwurk zijn er scholen benaderd en ook via vluchtelingenwerk Nederland.
Doelstelling van LF 2018; nodig scholen uit met kinderen uit financieel minder draagkrachtige
gezinnen.
*4 juli; 24 leerlingen van een Vrije school. Groep 8 ll. via Natuurmonumenten.
*5 juli Friesland College locatie Kalmoes A Entree – dienstverlening/ Fastservice 43 personen
Leeuwarders en vluchtelingen MBO nivo 1
*5 juli Inburgeringsklassen Vluchtelingenwerk Dokkum 41 personen
*18 juli OBS De Eestroom 30 kinderen
*10 juli Mauritsschool Leeuwarden groep 8 23 kinderen
*22 juli Inspecteur Boelens school VMBO Schiermonnikoog 14 leerlingen R. van der Halm
*26 en 27 september VMBO Hoorn verdeeld over 2 dagen 27 leerlingen
*9 oktober Deventer Vrije school 22 leerlingen via kampeerboerderij De Branding

*22 – 25 oktober herfst vakantie kinderen; 8, 9 en 12 personen plastic opgeruimd ode aan de
walvis gebracht met walvishangers. Optocht met muziek Joris Collier. Verhaal ijsbeer op
plastic schots.
In de zomervakantie en de herfstvakantie hebben diverse ouders met kinderen plastic afval
opgeruimd en een ode aan de walvissen of de zee gebracht. Elke zaterdag was er muziek en/of
een verhalenverteller.

Er hebben 220 kinderen meegedaan in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar.
De projectperiode startte in juli 2018 en liep door tot november; mooi beeld aan het Wad voor
de wandelmaand. De beelden zijn op 15 december 2018 verwijderd van hun plek.
Ze hebben enorm veel belangstelling gekregen van wandelende, fietsende en varende
passanten; De boodschap was duidelijk.
Op 22 juli is Walfisk Mienskip ten doop gehouden en daadwerkelijk met zeewater is
besprenkeld door burgemeester Ineke van Gent. Vervolgens kon men er met velen in zitten,
zo stevig was de constructie.
Wat gebeurde er nadat de walvis beelden klaar waren allemaal nog in
juli en augustus?
Er werden verhalen verteld of voorgelezen; elke zaterdagmiddag was er een verhalen
verteller. op vrijdag muziek werd er muziek gemaakt en er werd met kinderen gezongen door
o.a. Anke de Vries en Jildou Talman.
Elke middag kon er worden geschilderd; een ode aan de walvissen, aan de natuur of de zee.
In september en oktober waren er nog een aantal schoolreisjes voor Schone zee – doe je mee.
Op het strand werd er in de schoolvakanties met gezinnen of groepen plastic soup opgeruimd;
er werden soms heel enthousiast “waarschuwingsbeelden” gemaakt van strandvondsten. De
zorg voor de zee werd enorm gedeeld. Het was erg dankbaar werk.
Naast het meebouwen aan de Walvis was er dus altijd het plastic opruimen. Er waren
gesprekken om aandacht te schenken aan het zwerfvuil in je eigen omgeving. Plastic zwerfvuil
beland met storm altijd in het water. Werk thema ‘Schone zee, doe je mee!
Kinderen leerden hierbij hoe creatieve technieken te gebruiken en zich beeldend uit te spreken
over de vervuiling van de zee. Met elkaar werden naar oplossingen gezocht om niet langer de
zee en rivieren van plastic te voorzien. Tot slot kregen de deelnemende kinderen de ‘Schone
Zee ambassadeurs verklaring’.
Wie voerden het uit:
Kunstenaarsteam OLV Ludy Feyen bestaande uit: Yvonne Feijen, Lisette van der Wel, Gerrie de
Jonge, Joris Collier, Jildou Talman, Mathilda van der Wey en Garda Meerdink (organisatie),
met ondersteuning van diverse vrijwilligers.
Publiciteit:
Via FB Schone zee, doe je mee
Via Leeuwarder Courant
Via VVV Schiermonnikoog

Walfisk Mienskip 2018 Schiermonnikoog

c) Aflopende 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 en nieuwe naam
Het onderhoud is vanaf april 2019 volledig in handen van Boerderij het Geertje en de
vrijwilligersgroep ‘de Groene Ontmoeting’. Het onderhoud van de routering valt onder de
verantwoordelijkheid van Boerderij 't Geertje. Vanaf half mei 2019 zal de naam ‘Polderpad’
gevoerd gaan worden.
Publiciteit
Het bestaan van de Polderkringloop wordt onder de aandacht gebracht via de websites
www.polderkringloop.nl , www.hetgeertje.nl en Facebook-pagina Polderkringloop.
Tevens in diverse lokale kranten.

Wilgenlabyrinth Polderkringloop

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 2018

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 zij 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.
Afronding
Het aandeel van stichting salix gaat in 2019 teruggebracht worden tot het onderhoud van de
Kloostergang en het waterkunstwerk. Er wordt gezocht naar een nieuwe stichting om de tuinen
als zodanig in onder te brengen.

3) Drakentuin Nieuw Leyden
Ontmoeten en verbinden in het groen

Start: Voorjaar 2016
Opening: 30 september 2016
Stichting Salix en Stichting Maartse Buien hebben dit project gerealiseerd met steun van:
de Gemeente Leiden/Duurzaamheidsfonds, Fonds 1818, het 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.
Afronding
Het aandeel van stichting salix gaat in 2019 teruggebracht worden tot het jaarlijks onderhoud
van de draak en het prieel. stichting Maartse Buien is de eindverantwoordelijke om de tuin als
zodanig te beheren.

Jaarstukken Stichting Salix 2018
datum oprichting stichting 26 maart 2007
correspondentieadres Lingestraat 44
2314 TJ Leiden

Stichting SALIX resultaten rekening per 31-12-2018
ontvangsten
retour ontvangen
BTW
diverse
ontvangsten
rente
spaarrekening
lening
G.Meerdink
terugbet.
rente G.Meerdink

uitgaven
€ 1.039,00

bankkosten

€ 5.000,00

betaalde BTW

€ 35,71
€ 1.000,00
€ 20,00

€ 7.094,71

€ 120,33
€ 42,00

sponsoring Walfisk mienskip

€ 1.240,00

filmkosten 't kofschip
kosten website
overige kosten
reiskosten
renteloos aan G.Meerdink
korr boeking 2017 negatief

€ 200,00
€ 291,66
€ 405,00
€ 40,50
€ 1.000,00
€ 1.772,26

afb. res.onderh. Waterkunst
res.incl.bestemmingsres.

€ 69,23
€ 5.458,25
€ 7.094,71

Stichting SALIX Balans per 31-12-2018
datum oprichting stichting 26 maart 2007
correspondentieadres Lingestraat 44
2314 TJ Leiden

Begin saldo 1-1-2018
positief resultaat 2018

€ 22.028,43
€ 5.458,25

€ 27.486,68
In het eindkapitaal is een bestemmingsreserve begrepen groot 5.000,-

eindkapitaal
31-12-2018

€27.486,68

€27.486,68

