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NATUURLITERAIRE INSPIRATIE

Ik ben de perken langs gegaan
Ik ben de perken langs gegaan,
de bocht der zonnige terrassen,
de flauwe bewogen siergewassen,
de koele stammen van de laan.
en heb de loten en de twijgen,
de weke stengelen geplukt
en wat mijn handen konden krijgen
mij toegehaald en aangedrukt.
En in mijn armen liggen schoven
van alle rijkdom, die ik brak,
een schat mijn eigen wens te boven
en wie ik liefheb, krijgt een tak.
J.H. Leopold, Albumblad, Verzameld werk
Brusse: Van Oorschot, 1951
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 natuur- en natuureducatieve
activiteiten van het jaar 2019 ter bevordering van een groen, sociaal en
levendig stadsdeel, mede dankzij financiering van de gemeente Amsterdam.
Het verslag is zoals gebruikelijk in drie thema’s ingedeeld: Beheer van de tuin,
Natuureducatie en Buurt- en wijkfunctie. In het voorwoord stippen we de
aspecten aan waarmee het jaar zich onderscheidt van voorgaande jaren.
Lintje. Zo’n vijftien vrijwilligers zijn voor de Slatuinen actief. Eén vrijwilliger
willen we in dit jaarverslag in het bijzonder noemen. Eind april is namelijk
onze vrijwilliger van het eerste uur, Pieter Nieuwkamp, vanwege zijn
onmiskenbare verdiensten voor de Slatuinen (en voor het authentieke behoud
van de Slatuinenweg) bij monde van burgemeester Halsema benoemd tot lid
in de Orde van Oranje – Nassau.
Klimaatbestendigheid. Tijdens Open Tuinen West in juni kregen we bezoek
van EenVandaag (NPO1) in het kader van een special over
klimaatverandering en hoe daar mee om te gaan. Omwille van de
leefbaarheid in de stad zijn klimaatbestendige tuinen steeds meer van belang
geworden. De Slatuinen is daar een schoolvoorbeeld van. We waren dan ook
verheugd en vereerd met het bezoek van EenVandaag. Een maand eerder
was AT5 ook langs geweest (het programma ‘Straten van Amsterdam’).
Groene verbanden. We hebben ons als Slatuinen meer dan anders op het
groene netwerk gericht. Door deelname aan meedenksessies in het kader
van Groenvisie / Groener West. Maar ook door ons kenbaar te maken op de
site van Buurtgroen020. En we zijn in contact getreden met de KNNV
(Vereniging voor Veldbiologie), met wie we twee paddenstoelenexcursies in
de tuin hebben georganiseerd.
Donaties. We hebben dit jaar meer donaties ontvangen dan gebruikelijk. Dit
hebben we vooral te danken aan een donatie van €1.000 van het A.F.K.
Schermerfonds. Daardoor hebben we ten behoeve van het wandelgemak en
de veiligheid van de bezoekers meer aan met name vlonder- en
brugmateriaal kunnen uitgeven dan oorspronkelijk begroot, zonder in te teren
op onze reserves.
We hopen dat de tuin voor u een plek blijft waaraan u ook voor de komende
jaren weer veel plezier kunt beleven.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Natuurtuin Slatuinen.
Louis Stuster, voorzitter
Nico Kuyvenhoven, secretaries
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).

.

Het is 13 februari: de lente kondigt zich al aan!

22 januari 2019: winter in de Slatuinen

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:
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Nadere informatie over het beheer
De te onderscheiden terreintypes zijn: bos, waterpartijen, hooiland en
muurbegroeiingen. De basisprincipes waar we ons aan houden zijn:
 Het streven naar verschraling. Door vermindering van de
voedselrijkdom lopen de grassen minder sterk uit en vormen ze een
minder dichte zode en neemt het aantal bloemsoorten toe.
 Het voorkomen van bodembeschadiging en verdichting.
 Het volgen van de ontwikkelingen.
 Afzien van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
 Het realiseren van variaties in milieutypen waarbinnen natuurlijke
processen zorgen voor soortenrijkdom.
 De soortensamenstelling wordt bepaald door de milieufactoren ter
plekke en onderlinge concurrentie.
Het beheer bestond uit:
 Wieden van ongewenste planten
 Snoeien van de bomen en struiken
 Het onderhouden van de houtwallen
 Het planten van nieuwe wilde planten en bollen
 Onderhoud van de paden en de bruggen
Het beheer van het bos is gericht op vergroten van structuurvariatie,
scheppen van mogelijkheden voor ontwikkeling van de kruidlaag. In de loop
van de afgelopen vijftien jaar zijn de bomen steeds groter en hoger geworden,
waardoor het bos op sommige plekken te donker wordt en inheemse planten
die er vroeger zijn ingebracht niet langer stand houden in het inmiddels sterk
veranderde milieu. Om de ontwikkeling van flora kansen te bieden moet er
dus zeer regelmatig gesnoeid worden.

Extra onderhoud
Een oud vlonderpad en een bruggetje waren meer dan een decennium oud
en nodig aan vervanging toe. Met name het bruggetje was niet veilig meer en
moest tijdelijk met het bekende rood-witte lint afgesloten worden. Brug (zie
foto voor en na) en vlonderpad zien er nu weer picobello uit!
Verder is er vanaf het Slatuinhuis een pijp van bamboe gemaakt voor de
afvoer van water in de tuin, dus niet rechtstreeks op het riool.
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16 mei 2019: De nieuwe brug over
de vijver is klaar. Wat een verschil
met de oude brug! Daar moet op
gedronken worden!

Snoeien met beleid
Op maandag 9 en dinsdag 10 december hebben professionele boomsnoeiers
hard gewerkt aan de veiligheid en de gezondheid van de bomen. Er is veel
gesnoeid om er mede voor te zorgen dat van relatief veel licht afhankelijke
planten zich kunnen handhaven. Het vrijgekomen snoeihout wordt weer
hergebruikt voor het maken van takkenwallen, die vaak ook als natuurlijke
erfafscheiding dienen. Takkenwallen (of houtrillen) zijn voor vogels door de
aanwezigheid van veel insecten een voedselbron.
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NATUUREDUCATIE IN DE TUIN
Doelgroep.
Het natuureducatie project in het kader van NME (Natuur- en Milieueducatie)
wordt georganiseerd ten behoeve van de groepen 1 t/m 6 in het primair
onderwijs in Stadsdeel West. Gemiddeld per jaar worden er 35 à 40
natuurlessen gegeven aan 700 à 800 schoolkinderen. Dit jaar zijn er 37
lessen gegeven.
Doel.
Het doel van het natuureducatie project van de Stichting Natuurtuin Slatuinen
is bij leerlingen een ontwikkeling op gang te brengen naar zorg, respect en
liefde voor de natuur. Het project is er op gericht dat leerlingen zich thuis
voelen, een persoonlijke band krijgen en daardoor zorgvuldiger omgaan met
de natuur.
Het gaat met ander woorden om een natuurbelevingsproject. Kinderen in de
stad komen nauwelijks in aanraking met de natuur. Sommige kinderen zijn er
zelfs bang voor (angst voor beestjes, modder, etc.) Met deze les geven wij de
kinderen de mogelijkheid om op een veilige en speelse manier de natuur te
ontdekken en er vertrouwd mee te raken.
Kerndoelen.
De kerndoelen primair onderwijs / SLO (nationale expertisecentrum
leerplanontwikkeling) , oriëntatie op jezelf en de wereld, zijn:
● kerndoel 39: de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu
● kerndoel 40: de leerlingenleren in de eigen omgeving veel
voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren
hoe ze functioneren in hun leefomgeving)
● kerndoel 41: de leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en
mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
Betrokken scholen in 2019.
In 2019 deden de volgende scholen mee: Joop Westerweelschool, Admiraal
de Ruyterschool, De Roos, Hildebrand van Loonschool, Kinkerbuurtschool,
Leonardoschool, de Meidoorn, Sint Jan school en Almaes. Tezamen namen
ze 31 lessen af, goed voor tegen de 600 kinderen die het groenste klaslokaal
van de Baarsjes bezochten.
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Lesaanbod.
Groep 1 t/m 6 volgen het volgende lesprogramma
● Lentefeest!: groep 1/2
● Zomerfeest!: groep 1/2
● Herfstfeest!: groep 1/2
● De geheimen van de verborgen Kikkertuin Lente/Zomer: groep 3
● De geheimen van de verborgen Kikkertuin Herfst: groep 3
● Seizoensontdekkingstocht Lente/Zomer in de verborgen
Kikkertuin:groep 4
● Seizoensontdekkingstocht Herfst in de verborgen Kikkertuin – groep 4
● Het geheim van de bloem en haar bezoekers Lente/Zomer – groep 5/6
● Herfstles: “Wie ruimt al die afgevallen bladeren op?” – groep 5/6
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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. En steeds
meer, veelal jonge bezoekers aan de tuin blijken behoefte te hebben aan
Engelstalige informatie. Sinds het voorjaar van 2019 hebben we daarom een
Engelstalige informatiefolder naast de Nederlandse in de informatiehouder.
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
Dit jaar kwamen we tijdens de reguliere openingstijden qua grootteorde boven
de 3.000 bezoekers uit: om precies te zijn: 3.207 bezoekers. Tijdens Open
Tuinen West mochten we nog eens zo’n 250 bezoekers verwelkomen en
tijdens het weekend van Open Monumentendag zo’n 750.
Op openingstijden

jan - apr

mei - aug

sep - dec

Totaal

Aantal bezoekers per vier
maanden

944

1244

1019

3207

waarvan totaal op zondagen
waarvan totaal op donderdagen

642
302

712
532

695
324

2049
1158

.
Een lintje voor Pieter Nieuwkamp
Sinds eind jaren ’80, toen nog als vrijwilliger van het eerste uur in overleg met
het stadsdeel, heeft Pieter zich met hart en ziel ingezet voor wat zich
ontwikkelde tot de Natuurtuin Slatuinen. In de loop der vele jaren heeft hij zich
met name –om er maar één aspect uit te lichten– op het technische vlak
(onderhoud, reparaties e.d.) niet bepaald onbetuigd gelaten. Bovendien, niet
alleen heeft hij zijn belangeloze stempel op de Slatuinen gedrukt, sinds de
zeventiger jaren heeft hij zich tevens ingezet voor het behoud en de
verbetering van de Slatuinenweg en de buurt erom heen.
Het moge dan ook niet verwonderen dat het Zijne Majesteit de Koning op
vrijdagmorgen 26 april behaagde om Pieter, ofwel voluit Jacobus Pieter
Reindert Jan Nieuwkamp, bij monde van de burgemeester van Amsterdam,
Femke Halsema, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
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Het had wel enige listigheid gekost om Pieter nietsvermoedend richting de
locatie voor de lintjesregen te lokken. Toen hem eenmaal onderweg dan toch
de ware reden werd onthuld, was enige overtuigingskracht gelukkig
voldoende om hem ertoe te bewegen zich te schikken in het decorum en de
loftuitingen die gepaard gaan met de ontvangst van een lintje. Het werd een
geslaagde en gezellige ochtend, samen met mede-Slatuiners en zijn familie.

Pieter Nieuwkamp krijgt het lintje opgespeld van burgemeester Halsema

AT5 op bezoek
Op donderdag 23 mei was een camera ploeg van AT5 uitgerukt om in het
kader van het programma ‘Straten van Amsterdam’ een paar bewoners aan
de Slatuinenweg te interviewen. Uiteraard stond een bezoek aan de tuin – het
was bovendien prachtig weer – eveneens op het programma.

AT5 op bezoek in de tuin.
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Fête de la nature
Op zondagmiddag 26 mei was de Slatuinen zoals gebruikelijk open, maar
langer dan gebruikelijk vanwege het natuurfestival Fête de la nature. Al naar
wens kon men op eigen gelegenheid de tuin bezoeken dan wel zich bij een
rondleiding aansluiten. Voor de inwendige mens bakten we pannenkoeken,
die gretig aftrek vonden. Alleen de geur al was voor menigeen voldoende om
zich voor een zacht prijsje aan een pannenkoek te goed te doen.
Open Tuinen West
Het was een half tot zwaar bewolkte dag en enigszins winderig op deze
tweede editie van Open Tuinen West, gehouden op zaterdag 8 juni in OudWest en De Baarsjes. Maar het was overwegend droog en de zon brak
regelmatig door. Best te doen dus om van de ene naar de andere tuinlocatie
te wandelen. Zo’n 250 tuinliefhebbers vonden het dan ook prima te doen, al
wandelend van de ene naar de andere locatie.

Bezoekers tijdens Open Tuinen West

EenVandaag op bezoek
In de ochtend van Open Tuinen West was EenVandaag op bezoek in het
kader van een special genaamd Droogte in Nederland, uit te zenden op
maandag 22 juni. Het ging er met name om hoe men zich in de stad kan
wapenen tegen hitte of overvloedige regenval.
Te midden van de Slatuinen hield Erik de Jong (ARTIS-leerstoel voor cultuur,
landschap en natuur), ook wel genoemd de ‘tuinprofessor’, een pleidooi voor
het belang van ‘onttegeling’, vergroening en natuurtuinen in de stad. Zijn
verhaal werd overtuigend ondersteund door de beelden van de tuin: een
wilde, groene oase en bijzonder klimaatbestendig: aangename verkoeling
brengend bij tropische hitte en moeiteloos water bufferend bij hevige
regenval. Niet voor niets beviel hij dan ook aan de Slatuinen na te volgen.
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Open Monumentendag en het Natuurtuin Slatuinen Nazomerfeest
Op zaterdag 14 en zondag 15 september nam de Natuurtuin Slatuinen voor
de tweede keer deel aan het weekend van Open Monumentendag, in het
kader waarvan maar liefst 756 bezoekers de tuin aandeden. Vanwege de
culturele inslag van Open Monumentendag was er ook veel belangstelling
voor de historische foto tentoonstelling. Dankzij dit evenement trekken we het
type bezoekers dat we graag verwelkomen: ze zijn enthousiast en
aangenaam verrast. Ook het aangename nazomerweer droeg bij aan de
prettige sfeer.
Aan het eind van de middag vloeide de Open Monumentendag naadloos over
in het Natuurtuin Slatuinen Nazomerfeest. Ter muzikale opluistering hadden
we UPSTREAM uitgenodigd, een breed georiënteerd duo bestaande uit
zangeres Chaja van der Heide en gitarist André Solinge. Men kon een drankje
nemen en rond het avonduur zich tegoed doen aan een eenvoudige maaltijd.
Voor de kinderen werden er knutsel activiteiten in de tuin georganiseerd.
Wederom waren er (via-via) weer de nodige mensen die voor de eerste keer
met de tuin kennismaakten en door de kleine oase in de stad waren verrast.

Nazomerfeest in de Slatuinen. Knutselhoek voor de kinderen.
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Nazomerfeest in de Slatuinen.
Muzikaal optreden van UPSTREAM.

.
Natuursafari in de tuin met Partou kinderopvang
De overburen van Partou kinderopvang zijn gemiddeld één keer per maand
langsgekomen voor een natuursafari in de tuin.

Paddenstoelenexcursie
Het is waarlijk herfst wanneer
de geheimzinnige en betoverende
schimmelwereld zich manifesteert.
Schimmels dienen zich vaak maar
voor korte tijd aan om vervolgens
weer even geruisloos te verdwijnen
als ze gekomen waren. Om op een
andere plek weer andere
exemplaren te zien opkomen.
Citroenstrookzwam
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Op donderdag 31 oktober organiseerde de natuurvereniging KNNV
(Vereniging voor Veldbiologie) –afdeling Amsterdam– in samenwerking met
de Stichting Natuurtuin Slatuinen twee gratis paddenstoelenexcursies.
Tezamen kwamen meer dan dertig deelnemers er op af. Twee deskundige
gidsen hielpen hen een blik in de mysterieuze schimmelwereld te verschaffen.

Honingzwam
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Paarse schijnridderzwam

HET JAAR IN CIJFERS: BUDGET EN REALISATIE SLATUINEN 2019

Beheerkosten

Professionele Tuinbeheer en -coördinatie
begeleiding
Subtotaal beheer: begeleiding, coördinatie

Directe kosten

Budget

11.035

11.032

11.035

11.032

120
45
140
450
1.500
2.255

336
115
0,00
912
2.052
3.415

13.290

14.447

5.125

4.350

5.125

4.350

4.730
4.730
450
400
850

4.728
4.728
465
255
720

5.580

5.448

1.050
150
100

1.041
90
369

450
180
260
0
230

457
218
259
100
318

575

454

Reguliere onderhoudskosten
- Planten, struiken, bollen, zaden, turf e.d.
- Gereedschap, kleding en materiaal
- Zand, grind, erfafscheidingen e.d.
- Vlonder- en brugmateriaal, waterbeheer e.d.
Bomenbeheer: VTA en snoeien, incl. taxatie

Subtotaal beheer: directe kosten

Buurtfunctie

Educatie

Totaal beheer
NME lessen

Natuureducatie 2018

Totaal natuureducatie
Algemene
coördinatie

Buurtactiviteiten, contact met omwonenden e.a.

Subtotaal
Open Tuinen West; Open Monumenten dag; Nazomerfeest

Directe kosten Vrijwilligersborrel, uitje; attenties

Subtotaal

Totaal buurtfunctie

Huisvestingskosten

Ondersteund

- Water en energie
- Materiaal- en schoonmaakkosten
- Inboedel, buitenmeubilair en onderhoud

Ondersteunend
aan beheer, Stichtingseigen kantoorkosten
- Telefoon
educatie en
- Kantinekosten
buurtfunctie
- Kantoorartikelen, drukwerk en verzendkosten
- Cursussen beroepskracht en vrijwilligers
(niet uit te
- Abbos, boeken, giften, betalingsverkeer
splitsen)
ICT (computerware, e-mail, internet, website)
Verzekeringen, locale heffingen, diversen

Totaal ondersteunde kosten
TOTAAL UITGAVEN
Beheer- en buurtfunctie.
Natuureducatie
Donaties
Incidentele catering

Slatuinhuis
Overige inkomsten

Subsidie 2018 (SBA-013340): restant
Beheer Openbare Ruimte West: restant (als dl van SBA-013340)
Subsidie 2019
Natuur- en Milieu Educatie (NME)
Per overmaking en tijdens openingstijden en evenementen
Stichting AFK Schermer Fonds
Opbrengst catering bij evenementen
Verhuur: kantoorplek; cursusruimte; eenmalig gebruik.
Overige inkomsten: Zie Opbrengsten catering bij evenementen

TOTAAL INKOMSTEN

1.506

1.242

4.500

4.547
28.792

28.495

0
2.070
150

667,50
300
12.682,50
4.350
2.184
1.000
393
2.300
0

28.495

23.878

0

-4.914

19.350
5.125
1.800

TOTAAL RESULTAAT INKOMSTEN / UITGAVEN (aansluiting liquiditeit)
Inventaris

Afschrijvingen

activa

Restant 2018: subsidie ontvangen (SBA-013340).

activa

Beheer en buurtRestant 2019: subsidie nog te ontvangen (SBA-018462).
functie
Slatuinhuis

Natuureducatie
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activa

Beheer Openbare Ruimte West: vrijval in 2018 ontvangen subsidie

passiva

Vrijval laatste restant reservering

passiva

Restant verhuur 2018 ontvangen 2019

activa

Restant vergoeding 31-12-2018 ontvangen 2019

activa

Restant vergoeding 31-12-2019 te ontvangen 2020

activa

TOTAAL RESULTAAT KOSTEN / OPBRENGSTEN (aansluiting eigen vermogen)

Realisatie

-32
-667,50
667,50
6.000,00
201
-320
-2.600
2.125

460

Balans
Eindbalans 2018
Activa

Passiva
Inventaris
Liquide middelen

1140
15035

Beheer en buurtfunctie restant 2017

0

Beheer en buurtfunctie restant 2018

668

Natuureducatie restant 2018

2600

Verhuur Slatuinhuis 2018

Eigen vermogen
Reservering Slatuinhuis

5937
201

Reservering onvoorzien (calamiteit)

3000

Reservering personeel

4625

BOR - stadsdeel West

6000

Natuureducatie restant 2017

0

320
Totaal

19763

19763

Eindbalans 2019
Activa

Passiva
Inventaris
Liquide middelen

1108
10121

Beheer en buurtfunctie restant 2018

0

Beheer en buurtfunctie restant 2019

668

Natuureducatie restant 2018

Eigen vermogen

6397

Reservering Slatuinhuis

0

Reservering onvoorzien (calamiteit)

3000

Reservering personeel

4625

BOR - stadsdeel West

0

0

Natuureducatie okt - dec 2019

2125

Verhuur Slatuinhuis 2018

0
Totaal

14022

14022

Opmerkingen bij de begroting en de balans
Uitgaven / inkomsten (aansluiting op de liquiditeit)
Het totaal gebudgetteerde resultaat uitgaven / inkomsten is EUR 0,00. Het
gerealiseerde resultaat uitgaven / inkomsten is minus EUR 4.914. Dit verschil
is voor het leeuwendeel de resultante van een aantal zwenkingen aan de
inkomstenkant:
Aan de min kant:
 Het totale bedrag van €19.350 voor de beheer- en buurtfunctie loopt
per 2018 geheel via het gemeentelijke subsidieportaal. Door een
misverstand was er in 2018 tevens nog €6.000 uit Beheer Openbare
Ruimte (BOR) overgemaakt. Deze €6.000 is na overleg met de
gebiedscoördinator voor het jaar 2019 op het totale bedrag in
mindering gebracht.
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Aan de plus kant
 Van de Stichting AFK Schermerfonds hebben we een donatie
ontvangen van €1.000. Het fonds stimuleert vooral
natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen, maar deze donatie konden
we in algemene zin ten behoeve van de doelstellingen van de
Slatuinen aanwenden.
 Er is €384 meer aan ‘gewone’ donaties binnengekomen dan begroot
en de inkomsten aan catering bij evenementen waren met €393 ook
opmerkenswaardig.
Opbrengsten / kosten (aansluiting op het eigen vermogen)
De €6.000 uit 2018 van Beheer Openbare Ruimte (BOR) valt nu vrij uit de
balans. Tezamen met de andere plussen en minnen aan balansposten leidt
dat tot een totaal resultaat kosten / opbrengsten per 31/12/2019 van plus
€460, aldus aansluitend op het eigen vermogen. Daarmee hebben we de
liquiditeitszwenkingen geneutraliseerd en een realistisch zicht op hoe we
ervoor staan.
Slotopmerking
Mede dankzij de ‘pluskanten’, waaronder het A.F. K. Schermerfonds, hebben
we 2019 kunnen afsluiten zonder in te teren op de reserves, terwijl we
tegelijkertijd meer aan de post Beheerkosten hebben kunnen uitgeven dan
oorspronkelijk begroot, en wel aan bomenbeheer en aan vlonder- en
brugmateriaal. Deze kosten bleken in de loop van het jaar van belang ten
behoeve van de biodiversiteit in de tuin en de veilige toegankelijkheid voor de
bezoekers.
Dit boekjaar kunnen we wederom afsluiten in het vertrouwen dat we in de
Slatuinen kunnen blijven investeren: als een bijzonder stukje stadsnatuur, als
aangename ontmoetingsplek en als plek voor natuureducatie.
***
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