Jaarverslag en jaarrekening Stichting Salix
2020

1.Inleiding
In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van Stichting Salix die hebben
plaatsgevonden in 2019. In het jaarverslag wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan :
2. De doelstelling van Stichting Salix;
3. De Bestuurssamenstelling in 2020;
4. Een korte samenstelling van de projecten die in 2020 zijn afgerond;
5. De jaarrekening van Stichting Salix, bestaande uit de balans en het resultatenoverzicht van 2020.

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. Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling van Stichting Salix is in 2020 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 2020
Stichting Salix heeft in 2020 de volgende projecten mogelijk gemaakt:
A. Onderzoeksproject ‘Bij de Bron’ van artistiek leider Ludy Feyen
En onderhield daarnaast:
B. Het lopende project Waterkunstwerk

A. Onderzoeksproject Bij de Bron
In 2020 kreeg het onderzoek van artistiek leider Ludy Feyen een vervolg met een voorbereiding op
een nieuw project in de wijk Meerburg. Het betreft een gemeenschaps kunstproject waar bewoners
uit de wijk Meerburg in Leiden bij betrokken worden.
Ludy Feyen: “Mijn plan is het maken van een kunstwerk voor bewoners om elkaar te ontmoeten,
mee te bouwen en gezamenlijk plannen te bespreken voor ‘Meerburg in transitie’. Dit kunstwerk
wordt de oproep en uitnodiging om vanuit de ervaring en inbreng van bewoners samen met betrokken
partijen een nieuw gezicht aan de wijk te geven. Om elkaar te inspireren om tot creatieve oplossingen
te komen die ten goede komen aan een prettige en bewuste leefomgeving. Met de intentie dat
bewoners zich thuis (blijven) voelen en groots zijn op hun veranderende wijk”.
Aanleiding
Binnen een aantal jaren is de wijk Meerburg toe aan diverse ingrijpende veranderingen.
De sociale huurwoningen uit de jaren ’60 zijn toe aan renovatie en/of sloop-nieuwbouw.
Er zal een ander energie-net aangelegd gaan worden en oude leidingen vervangen.
Door de vraag in Leiden naar meer (huur)woningen zal er een uitbreiding komen van het aantal
huizen(blokken) en daarmee mogelijk een gewijzigd stratenplan.
Ludy: “Hoe kijken de bewoners van Meerburg hier naar, wat zijn ervaringen en wat zijn behoeften en
wensen met betrekking tot het toekomstig wonen in de wijk?
Mensen leven hier nu in een overzichtelijke wijk van 1165 huishoudens, in zowel koop- als
huurwoningen, in alle leeftijdsgroepen en met diverse culturele achtergronden. Er is veel ruimte om te
spelen en sporten op de ruime grasvelden met bomen, planten en vogels.
Hoe zou het zijn als wij - ik woon er zelf sinds 1990- als wijk zelf het vertrekpunt zijn voor het vormgeven
van onze toekomst hier? Dat waar wij van houden en van grote waarde achten samen met de rijke
Romeinse en middeleeuwse geschiedenis van dit gebied, de leidraad vormt voor het Meerburg in
2030?”
Het voornemen tot een nieuw project zal in 2021 concrete vormen aan gaan nemen.

B. Waterkunstwerk Matilo
Het Waterkunstwerk in park Matilo werd ook dit jaar weer onderhouden en waar nodig hersteld.
Dit betrof het schoonhouden van de flows, de vervanging van de pomp en de ondergrondse
aanvoerslang, het onderhouden van de rozen en de verticale tuin rondom.

Datum oprichting Stichting Salix: 26 maart 2007
Correspondentieadres Lingestraat 44, 2314 TJ, Leiden

S"ch"ng SALIX Balans per 31-12-2020
Begin kapitaal 1-1-2020
resultaat 2020

€ 23.004,62
€ 1.527,99

eindkapitaal 31-12-2020

€ 24.532,61
**********

€ 24.532,61

€ 24.532,61
**********

S"ch"ng SALIX resultatenrekening per 31-12-2020
ontvangsten

uitgaven

bankrente

€

3,46

bankkosten

€

175,19

Retour BTW

€

551,00

Edugram kst.website

€

991,82

Sponsoring

€

90,00

E. herkenning

€

24,20

afr. Proeverij/receptenboek

€

833,65

Bij de Bron negaOef res.

€

2.234,50

afr. Historische tuin

€

afr. MaRes/maOlo leeS

€

9.149,55

onderh. Waterkunstwerk

€

1.764,25

1.090,29

nw. reserve waterkunstwerk

€

5.000,00

resultaat 2020

€

1.527,99

€ 11.717,95
**********
datum oprich-ng s-ch-ng 26 maart 2007
corresponden-eadres:
Lingestraat 44, 2314 TJ Leiden

€ 11.717,95
**********

