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NATUURLITERAIRE INSPIRATIE 

 

Lente 
 

De regen tinkelt in de plas,  
En lichter groent het lage gras,  

De tere blaadjes lopen uit,  
En donker gloeit het heidekruid. 

 

De vogel tjuikt zijn liedje weer,  
In blauwe dromen ligt het meer,  

Een zachte wind waait door de lucht,  
En sterft in ’t woud met flauwe zucht. 

 

Hoor! Welk melodieus gekweel  
Stijgt uit der nachtegalen keel,  

Jong licht schiet door de luchten heen,  
Jong mos groent op de grauwe steen. 

 

O alles zingt van volle vreugd; 
Natuur, herboren in haar jeugd, 
Der bomen strelend ruisgeluid, 
Der voog’len zangerig gefluit 

 
Edward Koster, Gedichten, Amsterdam: 

Maatschappij voor goede en goedkope literatuur, 1908 
 
Stichting Natuurtuin Slatuinen 
Adres: Slatuinenweg 45 

 1057 KB Amsterdam 
Telefoon: 020 – 4124361 
E-mail: slatuinen@tiscali.nl 
Website: www.natuurtuin-slatuinen.nl 
Facebook: https://facebook.com/Slatuinen 
Kamer van Koophandel no.: 41216978 
ING rekening: NL18INGB0007703824 
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VOORWOORD  

U heeft het jaarverslag van de Stichting Natuurtuin Slatuinen in handen: het 
verslag waarin we terugkijken op onze activiteiten van het jaar 2020 ter 
bevordering van een groen, sociaal en levendig stadsdeel, mede dankzij 
financiering van de gemeente Amsterdam.  

In het voorwoord stippen we altijd de aspecten aan waarmee het jaar zich 
onderscheidt van voorgaande jaren. Het moge niet verbazen dat dit jaar zich 
in hoge mate onderscheidde van elk ander jaar onder invloed van de corona 
pandemie.  

Het beheer en onderhoud van de tuin heeft echter niet onder corona geleden. 
Met gepaste maatregelen kon dit doorgang blijven vinden. Maar voor de 
natuureducatie aan de schoolkinderen is het jaar 2020 helaas een verloren 
jaar geweest. Ook activiteiten als een nazomerfeest of een evenement als 
Open Tuinen West gingen niet door.       

De lockdown maatregelen hebben met zich mee gebracht dat de Natuurtuin 
Slatuinen bij elkaar bijna drie en een halve maand voor bezoekers gesloten 
moest blijven. De plannen voor een groenspreekuur kwamen op een laag pitje 
te staan. De situatie bracht ook wel weer onverwachte kansen met zich mee. 
Zo konden bewoners aan de tuin vanaf hun balkon genieten van een mini-
concert.     

Gedurende dat we wel open waren, werd de Slatuinen ondanks de corona 
maatregelen ervaren als een aantrekkelijke plek in de in coronair opzicht  
relatief veilige buitenlucht. Kortom: een ideale ‘doorstroomlocatie’.    
 
We hopen dat we u in 2021 weer spoedig in de tuin mogen verwelkomen. 
Eerst nog ongetwijfeld ‘doorstromend’ in eenrichtingsverkeer, daarna hopelijk 
weer vrijelijk in de tuin bewegend, elkaar begroetend en sprekend zonder 
rekening te hoeven houden met de 1,5 meter. Om tenslotte weer mee te 
kunnen doen aan onze activiteiten. Bovendien, het jaar 2021 is een 
jubileumjaar, we bestaan dan dertig jaar. Het zou toch heel mooi zijn om dat 
(nagenoeg) coronavrij te vieren!     

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Stichting Natuurtuin Slatuinen.    

Louis Stuster, voorzitter  
Nico Kuyvenhoven, secretaris 
Jack Horio, penningmeester 
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BEHEER VAN DE TUIN 

Wat is een natuurtuin? 

Wij  verstaan onder een natuurtuin een tuin waarin de natuur gedeeltelijk haar 
gang kan gaan. De nadruk ligt op spontane ontwikkeling. Door middel van 
beheer wordt er gestuurd in de ontwikkeling. Het gebruik van bomen en 
kruiden is voornamelijk inheems.  

Belangrijke doelstellingen zijn: 

 Ontwikkelen en handhaven van soortenrijkdom van inheemse planten.  

 Ontwikkelen en handhaven van variaties in milieutypes. 

 Het realiseren van milieutypen waar binnen natuurlijke processen 
zorgen voor soortenrijkdom. 

 Het bieden van rust, foerageer -en broedplaatsen voor dieren 
(zoogdieren, vogels insecten en amfibieën). 

Een 'verborgen paradijsje' gerund 
door vrijwilligers 

Een 'verborgen paradijsje' wordt het 
wel genoemd: Natuurtuin 'De 
Slatuinen'. Naast grote bonte 
spechten, esdoorns en dolle kervel 
vinden midden in het stadsdeel De 
Baarsjes nog talloze andere soorten 
bloemen, planten, vogels en kleine 
zoogdieren hier een rustige plek. Een 
bijzondere plek, die ook op een 
bijzondere manier wordt beheerd, 
namelijk door bewoners uit de buurt.    

Spil in dit geheel is de beheerder, de 
deeltijd-betaalde kracht, wiens focus 
uiteraard op de tuin zelf ligt en onder 
wiens deskundigheid vijf ‘groene’ 
vrijwilligers de tuin onderhouden:    

      Biodiversiteit 
       

      Er zijn dit jaar 25 verschillende  
      inheemse planten ingeplant, 

bijvriendelijk en zichzelf uitzaaiend. 
Er is ook extra gesnoeid aan de 
bomen om meer zonlicht in de tuin te 
krijgen en ter bevordering van de 
groeien bloei van wilde 
plantensoorten. 

De Slatuinen in de ochtendlijke lentezon 
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Code oranje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 9 februari trok er voor het eerst  
een storm met een naam door Nederland: Ciara.  
Qua stormkracht was deze dame geoormerkt  
met code oranje, hetgeen inhield dat men met  
zeer zware windstoten tot zeker 100 kilometer  
per uur moest rekenen. De Slatuinen hielden we  
gesloten omdat we het onder deze omstandig- 
heden onverantwoord achtten bezoekers in de  
tuin toe te laten. Dat bleek geen onjuiste  
inschatting. Een wilg brak nagenoeg doormidden  
waarbij het gebroken deel op de takken van een  
andere boom tot stilstand kwam. Naderhand is  
deze grote tak door (het team van) de  
boomtaxateur omwille van de veiligheid van de   
boom verwijderd.             De geknakte wilg  

ten gevolge van de storm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De afgezaagde grote tak op de grond. 
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Rainproof 
 
De Natuurtuin Slatuinen is een wilde, groene oase die de extremen 
waaronder een stad onder invloed van de klimaatverandering gebukt kan 
gaan uitstekend kan opvangen. De tuin fungeert als een natuurlijke spons bij 
hevige regenval en brengt aangename verkoeling bij tropische hitte en 
droogte.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn sinds begin dit jaar dan ook te vinden op de site van Rainproof, mede 
ter inspiratie voor diegenen die ook graag willen bijdragen aan de 
leefbaarheid van de stad door Rainproof-maatregelen. Kortheidshalve 
verwijzen we naar de site: https://www.rainproof.nl/natuurtuin-slatuinen 
 
 

NATUUREDUCATIE IN DE TUIN 

Het natuureducatie project in het kader van NME (Natuur- en Milieueducatie) 
is een belangrijk natuurbelevingsproject, ten behoeve van de groepen 1 t/m 6 
in het primair onderwijs in Stadsdeel West. Dit vaste onderdeel van de 
activiteiten die in de Natuurtuin Slatuinen georganiseerd worden kon dit jaar 
tot onze grote spijt geen doorgang vinden vanwege corona.      
 
Wel zijn de overburen van Partou kinderopvang nog een paar keer langs 
geweest voor een natuursafari in de tuin.   
 
 
 
   

https://www.rainproof.nl/natuurtuin-slatuinen
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BUURT- EN WIJKFUNCTIE VAN DE TUIN 
 

Bezoekers van de tuin  

Elk jaar wordt de tuin bezocht door buurtbewoners, fotografen, kunstenaars, 
rustzoekers, (school) kinderen, peuters van de buitenschoolse opvang, (ex-) 
buurtgenoten, biologen en collega-(natuurtuin) beheerders. De bezoekers 
komen niet alleen uit de buurt, maar soms ook ver daarbuiten.  

De natuurtuin is open   

 Elke zondagmiddag, van 13 tot 16 uur. Er is dan altijd een van de 
negen ‘zondagsvrijwilligers’ aanwezig om de bezoekers te 
verwelkomen en te informeren. 

 Elke donderdag. Dan plegen ook zo’n vijf vrijwilligers onder begeleiding 
van een deeltijd vaste kracht onderhoud aan de tuin.      

o Oktober tot en met maart van 10 tot 16 uur 
o April tot en met september van 9 tot 15 uur 

 
De afgelopen drie jaar mochten we rond 3.000 bezoekers per jaar ontvangen, 
maar dit jaar kwamen we vanwege de lockdown fases uit op 2.566 bezoekers: 
nog steeds een flink aantal gezien het feit dat we bij elkaar bijna 3,5 maand 
de poort gesloten hebben moeten houden. 
 

 Op openingstijden jan - apr mei - aug sep - dec Totaal 

Aantal bezoekers per vier 
maanden 

417 1074 1075 2566 

waarvan totaal op zondagen 295 778 813 1886 

waarvan totaal op donderdagen 122 296 262 680 

 
Wanneer men eenmaal de gelegenheid had, was men meer dan anders 
geneigd erop uit te trekken: zowel de vaste bezoekers als bezoekers die van 
verre reizen verstoken voor het eerst de bekoringen van hun eigen buurt 
ontdekten. En ook bezoekers die na een drankje te hebben afgehaald bij de 
tot Take Away omgevormde naburige koffiebar, het driehoeksbord zagen 
staan en naar de ingang liepen om al schuifelend met hun kartonnen bekertje 
cappuccino of latte macchiato in de hand zich door de tuin lieten verrassen.            
 
In memoriam: Archie Posthuma (1946-2020) 
 

Met droefenis namen we begin september kennis van het overlijden van  
Archie Posthuma. Archie heeft zich reeds vanaf het begin, eind jaren tachtig, 
voor de Natuurtuin Slatuinen ingezet. Vooral als fotograaf heeft hij zich zeer 
verdienstelijk gemaakt. Hij maakte foto's van bloemen, planten en struiken, 
waarbij hij de kringloop der seizoenen volgde. Zo ontstond een fotobestand 
dat gebruikt kon worden voor informatieve en educatieve doeleinden. Ook 
legde hij allerlei activiteiten georganiseerd door de Slatuinen op de gevoelige 
plaat vast. Zijn geordende foto archief hebben we met behulp van zijn broer 
Rob kunnen overnemen.     
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Hoewel hij het de laatste jaren, mede wegens gezondheidsproblemen, 
rustiger aan was gaan doen, bleef hij als betrokken buurtbewoner nog wel 
hand- en spandiensten verrichten. Zoals bijvoorbeeld bij de organisatie van 
een zomerfeest.  
 
De foto toont Archie  
in karakteristieke pose op  
het nazomerfeest van 2018.  
En zoals we hem graag in  
herinnering willen houden:  
camera op de buik en een  
glas wijn in de hand.   
 
Een geheimpje, waarvan   
een enkeling onder ons al   
weet had, mogen we nu  
wel verklappen: Archie was  
de laatste jaren ‘sponsor’ 
van de ingekochte drank. 
Hij speelde het spel met  
verve door net als de  
bezoekers van het  
nazomerfeest (tegen een  
schappelijk prijs) ook voor  
de drankjes te betalen. Zo  
dekten we de kosten van  
de andere uitgaven.  
 
         Archie op het nazomerfeest van 2018 

 
Mini concert tijdens de lockdown: Worldoperlab  
 

Omwille van de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers waren we 
wegens het coronavirus genoodzaakt de tuin vanaf donderdag 19 maart tot 
en met donderdag 28 mei voor bezoekers gesloten te houden. Er werd nog 
wel, op veilige wijze, in de tuin gewerkt. Op zondagmiddag 31 mei gingen we 
voor het eerst weer open, daarbij voorrangsregels bij de ingang / uitgang 
hanterend en eenrichtingsverkeer op de smalle paden. Spoedig daarna 
openden we ook weer de poort op de donderdagen.   
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Ten tijde van de lockdown was menig organisatie op zoek naar geschikte 
buitenlocaties voor activiteiten die in eerste instantie voor binnen gepland 
waren. Zo konden buurtgenoten op Goede Vrijdag 10 april wonend aan een 
aantal tuinen in de Baarsjes, waaronder de Slatuinen, vanaf hun balkon of        
       privé tuin genieten van   

een mini-concert uitgevoerd 
door musici van het 
Worldoperalab. Tussen 17 
en 20 uur trokken vier 
groepjes muzikanten van 
maximaal drie personen al 
roulerend van tuin naar tuin 
om ongeveer een kwartier 
lang hun zang en muziek ten 
gehore te brengen. Heel 
toepasselijk voor Goede 
Vrijdag werden stukken van 
de Matthäus Passion van 
Bach ten gehore gebracht 
alsmede Turkse en 
Marokkaanse liederen. Menig 
buurtgenoot heeft met plezier 
de optredens vanaf het balkon 
aanschouwd en beluisterd. 
Ook de vogels lieten zich in 
hun gezang niet onbetuigd. Er 
hing een prettig sfeer en, best 
wel opvallend, ook de 
akoestiek in de tuin was 
prima.    

  
  Nienke Nasserian zingt J.S. Bach’s Érbarme dich. 

 
 
Off Venue audio wandeling in de Slatuinen 
 

Op vrijdagavond 3 juli en zaterdagavond 4 juli organiseerde dans- en 
performance platform WhyNot, in samenwerking met Julidans, de derde editie 
van het locatiefestival Off Venue. Deze keer dienden vier tuin(achtige) 
locaties in de Baarsjes (stadsdeel West) als decor voor de activiteiten.  
In de Slatuinen konden deelnemers zich overgeven aan een onthaastende, 
welhaast yogisch-meditatieve audio wandeling (getiteld Pranic Grid van 
Annika Kappner). Bij wijze van generale repetitie hadden buurtbewoners op 
vrijdagmiddag al gelegenheid gehad om eraan mee te doen. 
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Vrijdagmiddag 3 juli: buurtbewoners in de rij voor de Off Venue audiotour. 

 
 
 
 
Fotoworkshop in de Slatuinen 
 

Op zaterdag 8 augustus was de Natuurtuin  
Slatuinen de startlocatie voor een fotoworkshop  
van Rocky Roads, All-female Adventure Travel &  
Photography.  
Het was een tropisch warme dag, maar het  
weelderige groen van de Slatuinen verschafte  
een prettige beschutting tegen de hitte.    
Na een instructie door Sabrina Gaudio buiten  
naast het Slatuinhuis brachten de cursisten  
met het fotoapparaat in de aanslag de theorie  
in praktijk.    
  
Op zaterdag 12 september werd er weer een  
fotoworkshop gehouden. Het was nog net warm  
genoeg om voor de theorie buiten te kunnen  
zitten. Wel zo veilig, want het aantal corona  
besmettingen begon weer op te lopen. 
 

 
Fotoworkshop in de Slatuinen 
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Taxon Expeditie in de Natuurtuin Slatuinen 
 
Van 18 tot 21 augustus organiseerde Taxon Expeditions in samenwerking 
met de Gemeente Amsterdam een biodiversiteitsonderzoek/-cursus in de 
Natuurtuin Slatuinen. Voor deze expeditie was veel belangstelling onder de 
vrijwilligers van de natuurtuin en andere buurt- en stadgenoten. Helaas 
konden vanwege de coronamaatregelen maar tien deelnemers per dag 
meedoen. 
 
Doel van deze expeditie was om de biodiversiteit te monitoren en tegelijk om 
deelnemers te leren dit zelf ook te gaan doen. Onder leiding van (inter) 
nationale experts zoals Menno Schilthuizen, Iva Njunjic, Matti Berg, Peter 
Koomen en Walter van Camp gingen de deelnemers aan de slag om met 
name kleine insecten en andere onopvallende diertjes in kaart te brengen. 
Het Slatuinenhuis werd omgetoverd tot laboratorium om alle diertjes te 
bestuderen. In de avonduren gaven de experts gratis lezingen in Mid-West, 
waaraan door tachtig belangstellenden is deelgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De malaiseval om vliegende insecten te vangen wordt neergezet. Onderzoeksleider Menno 
Schilthuizen (bruin shirt) controleert of alles goed is opgebouwd. 

 
Uitkomst en conclusie: de Natuurtuin Slatuinen is veel kleiner dan andere 
parken en daardoor soortenarmer, maar als groen eiland tussen de 
bebouwing zeker een hotspot voor biodiversiteit. Deelnemers hebben wel 
zeven soorten pissebedden, zeven soorten duizendpoten en maar liefst 
negen soorten miljoenpoten gevonden. Verder diverse soorten nachtvlinders 
en motten, spinnen, kevers en springstaarten, mijten en schijnschorpioenen.  
Op basis van deze vondsten kan de natuurtuin gedefinieerd worden als een 
oud bosbiotoop met daaraan gerelateerde soorten die typerend zijn voor een 
redelijk ontwikkeld “oud” bosmilieu. De natuurtuin is niet opgehoogd zoals de 
rest van de stad, waardoor dit stukje grond voor langere tijd onaangeroerd is 
gebleven en zich heeft kunnen ontwikkelen tot  dit “oude” bosmilieu met veel 
dood hout en oude bomen.   
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Hoogtepunten waren de satijnlichtmot, een zeer zeldzame nachtvlinder die 
maar eenmaal eerder in Amsterdam is waargenomen, en de groene krabspin 
die normaliter bewoner is van oude loofbossen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zeer zeldzame Palpita vitrealis (satijnlichtmot) 

 
Vrijwilligers hebben geleerd hoe ze vallen kunnen zetten om soorten te 
vangen en hoe te determineren. 
 
De expeditie heeft veel publiciteit opgeleverd, o.a. in het radioprogramma 
Vroege Vogels en in artikelen van het Parool, Trouw en NRC Handelsblad.  
Dit is niet onopgemerkt gebleven, belangstellenden hebben de natuurtuin 
weten te vinden. Verder is er naar aanleiding van de Taxon Expedities in 
Amsterdam op 8 september een online programma van Pakhuis de Zwijger 
gehouden.  
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Budget Realisatie

Donaties Per overmaking en tijdens openingstijden en evenementen 2.000 1.570
Slatuinhuis Verhuur: kantoorplek; cursusruimte; eenmalig gebruik. 2.100 2.174
Incidenteel Catering bij evenementen e.d. 250 0

23.700 22.794

Tuinbeheer en -coördinatie 11.035 11.336

Subtotaal beheer: begeleiding, coördinatie 11.035 11.336

Reguliere onderhoudskosten
- Planten, struiken, bollen, zaden, turf e.d. 300 660

- Gereedschap, kleding en materiaal 80 21
- Zand, grind, erfafscheidingen e.d. 150 59

- Vlonder- en brugmateriaal, waterbeheer e.d. 0 0
Bomenbeheer: VTA en snoeien, incl. taxatie 1.800 1.979

Subtotaal beheer: directe kosten 2.330 2.719

13.365 14.055

Subtotaal 4.730 4.287
Activiteiten, evenementen 475 88
Vrijwill igersborrel, uitje; attenties 425 231
Voorbereidende kosten dertigjarig jubileum 0 540

Subtotaal 900 859
5.630 5.146

Huisvestingskosten 
- Water en energie 1.000 980

- Materiaal- en schoonmaakkosten (incl. corona) 125 255
- Inboedel, buitenmeubilair en onderhoud 715 456

Stichtingseigen kantoorkosten

- Kantinekosten 230 65
- Kantoorartikelen 150 41

Drukwerk en verzendkosten 110 56
- Abbos, boeken, giften, betalingsverkeer 325 293

ICT (computerware, e-mail, internet, telefoon, website) 950 1.100

Verzekeringen, locale heffingen, diversen 1.100 1.248
           Totaal ondersteunde kosten 4.705 4.494

23.700 23.694

0 -900

NME corona compensatie: ontvangen 0 1.200
Natuureducatie 2020: verwachte lessen 4.625 0
Natuureducatie okt - dec 2019: ontvangen 0 2.125

4.625 3.325

NME corona compensatie: aan docente doorbetaald 0 1.200
Natuureducatie 2020: lessen geannulleerd wegens corona 4.625 0
Natuureducatie okt - dec 2019: aan docente doorbetaald 0 2.125

4.625 3.325

0 0

activa        0 -900

Inventaris Aanschaf minus afschrijvingen activa 89

Restant 2019: subsidie ontvangen (SBA-018462). activa -667,50

Restant 2020: subsidie nog te ontvangen (SBA-0023422). activa 967,50

Natuureducatie Restant vergoeding 31-12-2019 ontvangen 2020 activa -2.125

Personeel Reservering personeel beheer en onderhoud passiva -905

Slatuinhuis Reservering Slatuinhuis passiva 905

-2.637

4.730 4.287

NATUUREDUCATIE

TOTAAL RESULTAAT INKOMSTEN / UITGAVEN  - Aansluiting liquiditeit 

Directe kosten

Totaal buurtfunctie

RESULTAAT INK. / UITG.  BEHEER - EN BUURTFUNCTIE  - Aansluiting liquiditeit

Beheer en buurt-

functie 

N
aa

r 
b

al
an

s
B

e
h

e
e

rk
o

st
e

n

Professionele 

begeleiding

Directe kosten

Totaal beheer

In
ko

m
st

e
n Beheer- en buurt- 

functie

STICHTING NATUURTUIN SLATUINEN - HET JAAR IN CIJFERS 2020

Subsidie 2020 via het subsidieportaal

BEHEER - EN BUURTFUNCTIE

19.05019.350

TOTAAL RESULTAAT OPBRENGSTEN / KOSTEN  - Aansluiting eigen vermogen

TOTAAL INKOMSTEN BEHEER - EN BUURTFUNCTIE

O
n

d
e

rs
te

u
n

d

Ondersteunend 

aan beheer- en 

buurtfunctie als 

ook aan 

natuureducatie 

(niet uit te 

splitsen)

TOTAAL UITGAVEN BEHEER - EN BUURTFUNCTIE

B
u

u
rt

fu
n

ct
ie

Algemene 

coördinatie

N
M

E

TOTAAL UITGAVEN NATUUREDUCATIE

RESULTAAT INK. / UITG. NATUUREDUCATIE - Aansluiting liquiditeit

Natuureducatie 

inkomsten

Natuureducatie 

uitgaven

N
M

E

TOTAAL INKOMSTEN NATUUREDUCATIE

Buuurtfunctie, activiteiten, evenementen e.d.
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Eindbalans 2019

Activa Passiva 

Inventaris 1108 Eigen vermogen 6397

Liquide middelen 10121 Reservering Slatuinhuis 0

Reservering onvoorzien (calamiteit) 3000

Reservering personeel beheer en onderhoud 4625

Beheer en buurtfunctie restant 2018 0

Beheer en buurtfunctie restant 2019 668 BOR - stadsdeel West 0

Natuureducatie restant 2018 0

Natuureducatie okt - dec 2019 2125

Verhuur Slatuinhuis 2018 0

Totaal 14022 14022

Eindbalans 2020

Activa Passiva 

Inventaris 1197 Eigen vermogen 3760

Liquide middelen 9221

Reservering onvoorzien (calamiteit) 3000

Reservering Slatuinhuis 905

Reservering personeel beheer en onderhoud 3720

Beheer en buurtfunctie restant 2019 0

Beheer en buurtfunctie restant 2020 968

Natuureducatie okt - dec  2019 0

Totaal 11385 11385

Balans

 
 
 

Opmerkingen bij de begroting en de balans 
 

Totaal resultaat inkomsten / uitgaven (aansluiting op de liquiditeit) 
 

Het totaal resultaat inkomsten / uitgaven gebudgetteerd is € 0,00. Het totaal  
resultaat inkomsten / uitgaven gerealiseerd is minus € 900.  
 

 Het verschil tussen budget en realisatie ligt niet bij natuureducatie. 
Het resultaat inkomsten / uitgaven is, zowel gebudgetteerd als 
gerealiseerd, € 0,00. Dit is (al dan niet met vertraging via de balans) 
altijd zo. De Stichting Natuurtuin Slatuinen is als rechtspersoon en 
gecontracteerde partner ‘doorgeefluik’ voor de financiële afwikkeling 
van de NME lessen en betaalt precies datgene uit wat is ontvangen. 
De meerwaarde voor de Stichting ligt direct in de natuureducatieve 
doelstelling, ter verwezenlijking waarvan de natuurtuin een uitstekende 
locatie is.    
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 Het verschil tussen budget en realisatie ligt aldus bij de beheer- en 
buurtfunctie, en wel aan de inkomstenkant. Belangrijkste oorzaak: ten 
gevolge van de lockdown maatregelen is de natuurtuin bij elkaar 
genomen bijna drie en een halve maand voor bezoekers gesloten 
geweest, waardoor er minder is gedoneerd. Ook zijn incidentele 
inkomsten weggevallen, zoals catering bij evenementen die niet 
doorgingen. Tezamen €680 minder inkomsten. De navenant lagere 
uitgaven hebben grotendeels ruimte verschaft aan uitgaven voor de 
post ‘Voorbereidende kosten dertigjarig jubileum’, die nog niet was 
gebudgetteerd.      

    
Totaal resultaat opbrengsten / kosten (aansluiting op het eigen vermogen) 
 

Het totaal resultaat opbrengsten / kosten is minus € 2.637. De grootste post 
die tot dit resultaat leidt is de ontvangst en vervolgens doorbetaling van reeds 
in 2019 gehouden NME lessen ten bedrage van € 2.125.     
 
Slotopmerkingen 
 

De minus bedragen zijn niet verontrustend:  

 De minus € 900 (aansluiting op de liquiditeit) is voor een belangrijk deel 
corona gerelateerd en dus niet structureel.   

 De minus €2.637 (aansluiting op het eigen vermogen) betreft 
grotendeels een balanspost van NME lessen, die zoals aangegeven 
door de boekjaren heen per saldo budgettair neutraal is.  

 

Met een blik op de eindbalans 2020 kunnen we, ondanks het vast nog lastige 
jaar 2021, met vertrouwen de toekomst van de Slatuinen tegemoetzien: als 
een bijzonder stukje stadsnatuur, als aangename ontmoetingsplek en als plek 
voor natuureducatie.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Een buizerd (Buteo buteo) jaagt gebruikelijk in open land, maar  
            werd in de herfst van 2020 driemaal gespot in de Slatuinen!. 

*** 


