
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Salix 
2019 

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 2019; 
4. Een korte samenstelling van de projecten die in 2019 zijn afgerond; 
5. De jaarrekening van Stichting Salix, bestaande uit de balans en het resultatenoverzicht van 2019. 

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 2019 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 2019 

Stichting Salix heeft in 2019 de volgende projecten mogelijk gemaakt: 
A. Workshop programma ‘Matilo Leeft’ i.s.m. met Prae Archeologie 
B. Onderzoeksproject ‘Bij de Bron’ van artistiek leider Ludy Feyen 

En onderhield daarnaast: 
C. Het lopende project Waterkunstwerk 
D. Het lopende project Polderkringloop 

A. Workshop programma ‘Matilo Leeft’ i.s.m. met Prae Archeologie 
Start: voorjaar 2018 
Afsluiting: 1 juni 2019 
Stichting Salix heeft dit project aangevraagd bij de gemeente Leiden en het WOZ-Fonds. 
Prae Archeologie heeft subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen voor de uitgave van  
‘Heilzaam en Helend’; recepten uit de Historische tuinen Matilo.

Workshop Romeins koken in buurtcentrum Matilo



Matilo Leeft!  
Verslag van de activiteiten in 2018 en 2019 

Het project ‘Matilo Leeft!’, een samenwerkingsproject van Stichting Salix en PRAE, liep van  
juli 2018 t/m juni 2019. In die tijd hebben we de volgende activiteiten gerealiseerd: 

De Matties van Matilo: archeologische, creatieve, kunstzinnige en natuurworkshops voor 
kinderen in Park Matilo. Tijdens Open Monumentendag (september 2018), de Nationale 
Archeologiedagen (oktober 2018), de herfstvakantie 2018 en tijdens de boekpresentatie op 
5 mei 2019 konden kinderen Romeins en middeleeuws koken, Romeins mozaïek maken, 
vilten, theaterlessen volgen, een kunstwerk maken van levende wilgen samen met 
kunstenares Ludy Feyen, wildplukken, Romeinse cosmetica maken, trainen als Romeinse 
soldaten, muziek maken tijdens een kampvuuravond, vuur maken zonder lucifers, sport en 
spel en nog veel meer! In totaal hebben wij 49 kinderworkshops verzorgd. 
 
Tijdens de Matties in de herfstvakantie 2018 werkten wij samen met bso De Kinderhaven en 
met Huis van de Buurt Matilo/Libertas. Een vrijwilliger via iDoe hielp drie dagen mee met 
inschrijvingen, catering en activiteiten.  
 
In totaal hebben ca. 120 kinderen deelgenomen aan de diverse workshops.  
 

     
 
 
Rondleidingen en workshops voor volwassenen en ouders met kinderen: workshops in het 
Huis van de Buurt Matilo op zaterdagmiddagen van oktober 2018 t/m april 2019 over de 
planten en kruiden uit de Historische Tuinen Matilo, hun toepassing in de keuken, in 
cosmetica en hun heilzame eigenschappen in heden en verleden. Deelnemers konden 
Romeinse cosmetica maken, heilzame kruidentheeën, zalven en tincturen, Romeins en 
middeleeuws koken en leren wildplukken. Tijdens rondleidingen door Park Matilo op Open 
Monumentendag 2018 en in de Romeinenweek 2019 werden zij wijzer gemaakt over de 
geschiedenis van deze bijzondere plek en zijn geschiedenis. Tijdens het wijkfeest 
Meerburg/Roomburg in september 2018, de plantenmarkt in de Hortus Leiden in mei 2019 
en tijdens de boekpresentatie op 5 mei 2019 gaven wij inloopworkshops voor 
geïnteresseerde bezoekers over kruiden voor schoonheid en gezondheid in heden en 
verleden. In totaal hebben wij 14 workshops en rondleidingen verzorgd voor volwassenen en 
ouders met oudere kinderen. 
 





Walfisk Mienskip 2018 Schiermonnikoog  

B. Onderzoeksproject Bij de Bron 

In het voorjaar 2019 startte Ludy Feyen haar onderzoek naar haar bron van werken. De intentie van dit 
onderzoek betrof een herijking van haar beeldende projecten. Met dit een terugkijken op haar 25 jaar 
kunstenaarschap en vooruitblikken in de toekomst heeft zij een nieuwe bron aangeboord om vanuit te 
werken. In een overzichtstentoonstelling en boekpublicatie in het weekend van 21-22 september 2019 
deelde zij haar ervaring met het publiek.



Waterkunstwerk Matilo

C. Waterkunstwerk Matilo 

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

D. Polderkringloop 

Voor de laatste maal heeft Stichting Salix een bijdrage geleverd aan de uitvoering van 
onderhoud aan de kunstwerken van de Polderkringloop. De kunst belevingsroute is 
overgegaan in een nieuwe stichting n.l. ‘de Groene Ontmoeting’.



S"ch"ng	SALIX		Balans	per	31-12-2019

Beginsaldo	01-01-2019 28.731,68

nega7ef	resultaat	2019 5.727,06 min.

Eindkapitaal	31-12-2019 23.004,62

________

S"ch"ng	SALIX		Resultatenrekening	per	31-12-2019

Ontvangsten uitgaven

Bankrente 	€		 4,38	 Bestuurskosten 	€		 175,00	

Retour	BTW 	€		 1.878,00	 strippenkaart	Website 	€		 835,14	

huur	audio 	€		 500,00	 bank	kosten	 	€		 130,32	

2%	regeling	"schier" 	€		 530,00	 onderh.waterkunstwerk 	€		 1.245,00	

resultaat	2019 	€		 5.727,06	 onderh.	Polderkringloop 	€		 739,61	

Bij	de	bron 	€		 4.305,50	

walfisk	Schier/Garda 	€		 1.208,87	

	€		 8.639,44	 	€		8.639,44	

1

Datum oprichting Stichting Salix:  26 maart 2007 

Correspondentieadres Lingestraat 44, 2314 TJ, Leiden


