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LENTEGEDICHT

Vogels zingen hun
lied van plezier
bouwen nesten
in bomen en struiken
alles schiet open,
wordt groen, bekent kleur
en laat lente stralend ontluiken
tortelende duiven,
zoemende bijen,
het wachten is eind’lijk voorbij
bomen ontvouwen
hun duizenden blaadjes
brengen lente in jou en in mei
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VOORWOORD
U heeft het jaarverslag van de Stichting Natuurtuin Slatuinen in handen: het
verslag waarin we terugkijken naar onze natuur- en natuureducatieve
activiteiten van het jaar 2017, die we mede dankzij financiering van Stadsdeel
West gestalte hebben kunnen geven.
De Stichting Natuurtuin Slatuinen stelt zich ten doel de ontwikkeling van de
natuur en van op de natuur gerichte activiteiten te stimuleren alsmede de
sociale cohesie van haar woonomgeving te bevorderen. We hopen aan de
hand van dit jaarverslag u een blik te verschaffen op deze activiteiten ter
bevordering van een groen, sociaal, levendig en (natuur) educatiegericht
stadsdeel.
Om de hoge natuurwaarde van de Slatuinen te behouden zal er in februari
2018 flink gesnoeid gaan worden. De tuin is een toonbeeld van biodiversiteit
en zeldzame planten, als ecologisch ‘stepping stone’ voor vogels en als
groene oase in een stadse steenwoestijn.
Een wederom belangrijk aandachtspunt zijn de reguliere openingstijden.
Deze zijn verder verruimd. Vanaf april 2017 is de tuin naast alle donderdagen
nu ook alle zondagenmiddagen opengesteld (i.p.v. 1e en 3e zondag van de
maand).
De meerwaarde die de tuin ontleent aan de onlosmakelijk met de tuin
verbonden natuureducatie is weer toegenomen. Ging het jarenlang (sinds
2006) om zo’n 600 tot 700 kinderen die elk jaar de tuin, het ideale en groenste
klaslokaal, vol verwachting en nieuwsgierig bezochten, inmiddels gaat het om
minstens 800 kinderen. De belangstelling en waardering is groot, zoals ook
blijkt uit de evaluatie door de scholen die meedoen. De educatieve en sociale
cohesie functie die van de tuin uitgaat voor de zich op loopafstand
bevindende scholen is onmiskenbaar. Het zijn vervolgens de kinderen die hun
ouders tijdens de openingstijden weer meenemen.
Uiteraard is professioneel beheer van de tuin en navenante begeleiding van
de vrijwilligers een noodzakelijke voorwaarde om de tuin ten volle te benutten.
Reeds een flink aantal jaren op rij legt een hechte, toegewijde groep
tuinliefhebbers zich toe op het onderhoud van de tuin.
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
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).

Op 11 februari 2017: links een wilgenteenhek, rechts de winterakonieten alvast ten teken dat
we richting lente gaan!

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.
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Naast vijf ‘niet-groene’ vrijwilligers die allerlei werkzaamheden ‘rondom de
tuin’ verrichten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van reparaties aan het
SlatuinhuiS en het voeren van de administratie, zijn er zeven ‘groene’
vrijwilligers die in wisselende samenstelling zich voornamelijk op het
tuinbeheer en -onderhoud toeleggen.
Spil in dit geheel is de beheerder, de deeltijd-betaalde kracht, wiens focus
uiteraard op de tuin zelf ligt en onder wiens deskundigheid de ‘groene’
vrijwilligers de tuin onderhouden:
-----------------------------------------------------------------------------------------Aantal tuinwerkdagen ‘groene’ vrijwilligers:
72
Aantal vrijwilligers gemiddelde per tuinwerkdag:
3
Aantal gemiddelde werkuren per tuinwerkdag:
4
Totaal aantal ‘groene’ vrijwilligers:
7
-------------------------------------------------------------------------------------------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.
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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 40 natuurlessen
gegeven aan 800 schoolkinderen. Het streven is om het aantal lessen te
verhogen naar 45 per jaar. Dit jaar zijn er 49 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.
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Betrokken scholen in 2017.
In 2017 deden de volgende scholen mee: De Roos, De As-siddieq, Admiraal
de Ruyterschool, de Joop Westerweelschool, El Kadisia, De Vlinderboom, de
Sint Janschool, School of Understanding, VSO De Heldringschool, de
Boomgaard, de Meidoorn. Tezamen namen ze 49 lessen af, goed voor zeker
meer dan 900 kinderen die het groenste klaslokaal van de Baarsjes
bezochten.
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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BUURTFUNCTIE 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 natuurtuin is open
 Elke zondagmiddag, van 13 tot 16 uur
 Oktober tot en met maart: elke donderdag van 10 tot 16 uur
 April tot en met september: elke donderdag van 9 tot 15 uur
Op openingstijden
Aantal bezoekers per
maand
waarvan totaal op
zondagen
waarvan totaal op
donderdagen

jan
73

feb mrt apr mei jun jul

aug sep okt nov dec totaal

85 115 422 222 429 289 349 326 317 230 113

37* 41* 45* 302 132 239 184 219 206 222 149
36

44

70 120

90 190 105 130 120

95

81

61

1837

52

1133

*) jan – mrt 2017 was de tuin nog de 1e en 3e zondag van de maand open, vanaf dan altijd alle
zondagen.

Sinds we vanaf april 2017 naast alle donderdagen ook alle zondagmiddagen
open zijn gegaan is het aantal bezoekers ruimschoots verdubbeld. Maar liefst
2.970 bezoekers dit jaar, exclusief de bezoekers aan de Nieuwjaarsborrel en
het Herfstfeest. Speciale vermelding verdient de Open Monumentendag in het
weekend van zaterdag 9 en zondag 10 september, waar we als Slatuinen aan
meededen en toen maar liefst 730 bezoekers trok (zie verslagje verderop in
dit jaarverslag)!

Eén groot biologielokaal midden in De Baarsjes
Schuimverslaggever Hans van der Beek van Het Parool doet elke dag
verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in
Amsterdam. Vandaag, zondag 8 januari:

Met dank aan Kevin Koenrades en Clara Palazzi van Starters for Communities. Mede
door hun inzet is de nieuwjaarsborrel een bijzonder geslaagd evenement geworden.
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2970

Een nieuwjaarsborrel houden in de buitenlucht, je moet het maar durven. Het
is ook de hele middag al chagrijnig weer, maar regenen doet het niet, geen
druppel. Tja, als je een huisje hebt bij de Slatuinen kan die mazzel er ook nog
wel bij.
Het is werkelijk schitterend hier.
Google Maps heeft me de weg moeten wijzen, en zelfs dat ging moeizaam. Ik
loop door het soort Amsterdam waar over de buurtzandbak een net is
gespannen, met het bordje 'na gebruik schoon en afgedekt achterlaten' en dat
dat ook gebeurt. Een enclave in De Baarsjes.
Op de Slatuinenweg groeten mensen elkaar, ook mij, een vreemde, en
uiteindelijk vind ik een hek. Een smal pad leidt naar een woeste binnentuin, zo
groot als zowat het Rembrandtplein. Ik weet niet wat ik zie.

Nog meer kikkerzoekers: Pepijn Jansen, Timo Krynen, Jonas Jansen en Sam Krynen (vlnr.)
Met ouders Sacha Krynen, Evelien Roekevisch en Judith van Gemert.

Een vrouw stelt zich voor als de beheerder. Het is goed dat ik er ben, want de
subsidie voor 2018 staat onder druk, wacht, ze haalt even de penningmeester
erbij.
Ik kwam eigenlijk voor de glühwein.
Er brandt een fikkie voor marshmallows, erwtensoep is gratis en voor de
kleintjes is er warme chocomelk met slagroom. Ook staan er bordjes met
blokjes jonge kaas.
Maar eerst een ommetje door dit verstopte paradijsje. Beheerder en bioloog
Marijke Kooijman vertelt over driehonderd inheemse planten ("Kun je
9

opzoeken, maakt niet uit."), waarvan vijftien beschermd. Jaarlijks wordt de
tuin bezocht door zeshonderd schoolkinderen in de buurt.
"Dit is één groot biologielokaal, midden in De Baarsjes waar bijna geen natuur
meer is. In de zomer waan je je hier echt in de jungle."
De grond ligt hier 1.60 meter lager en daarom komt er kwelwater naar boven.
"Kijk! Goudveil. Dat kan alleen ontstaan met kwelwater."
Ze neemt een beetje goudveil in de hand, een klein groen blaadje, waar je
normaal helemaal voor naar de Ardennen moet.
In de hopen van gesnoeide takken zijn egeltjes gekomen en er zijn zeventien
vogelsoorten. "Hoor je! De halsbandparkiet."
Je zou hier een balkonnetje hebben, zeg, flesje wijn erbij. Maar als hier in de
straat al een arbeidershuisje te koop komt, kost die meer dan drie ton, voor
één verdieping en een zoldertje. Dus mocht die subsidie in de toekomst
verminderen, maken ze toch gewoon even rondje met de pet door de buurt,
zou je zeggen.
"Dat zou je zeggen. Wie weet doen we dat nog een keer, maar eerst zijn we
bescheiden. We hopen dat veel mensen vrienden worden van de stichting."
Om hoeveel subsidie gaat het eigenlijk? "Dat weet ik niet precies, maar ik
word ervan betaald, dus veel is het niet."
Buurtproject met de ‘Meidoorn Stichting’
Vanaf dinsdag 7 februari tot en met dinsdag 18 april heeft de Slatuinen een
buurtproject georganiseerd met TSA De Meidoorn, een door ouders van de
Meidoorn school gerunde stichting. Het betreft een tussenschoolse activiteit
van ca. 1,5 uur, verzorgd door de twee docentes natuureducatie en hebben
uit de aard der zaak een educatief-groen karakter. De vergoeding voor de
leraressen is zeer gering, slechts € 20 per les per docente, maar de activiteit
past wel goed bij de doelstellingen van de stichting: zoveel mogelijk kinderen
in aanraking laten komen met de natuur.

NL Doet
Op zaterdag 1 maart hielden we in de Slatuinen een speciale tuinwerkdag in
het kader van NL Doet (Oranjefonds). Onder andere hadden we 56 zakken
grind van 25 kilo per stuk tot onze beschikking om de paden op te hogen.
Tevens hebben we toen het Slatuinhuis van buiten een onderhoudsbeurt
gegeven: een deel geschilderd en de goot ontstopt. De goot zat vol met
bladeren, takken en modder. Aan de achterzijde was het dak door een
enorme braamstruik overwoekerd geraakt. Het kostte veel moeite om de
braamstruik te verwijderen voordat we de goot konden gaan schoonmaken.
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Lanceringsfeest Jouw Stek!
Op zondag 18 juni lanceerde de Gezonde Stad het project Jouw Stek met een
hele gezellige rondleiding en borrel bij de Slatuinen in Amsterdam-West! Jouw
Stek is het nieuwe platform waar Amsterdammers met een tuin maar geen tijd
of know-how worden gekoppeld aan Amsterdammers zonder tuin maar met
hele groene vingers.

Rondleiding door de tuin tijdens het lanceringsfeest Jouw Stek!

Open Monumentendag ‘Boeren, burgers en buitenlui’

Op zaterdag 9 en zondag 10 september deed de Slatuinen mee aan de Open
Monumentendag. Thema was ‘Boeren, burgers en buitenlui’, ofwel de relatie
tussen stad en platteland. In het kader daarvan was er in het Slatuinhuis een
historische fototentoonstelling te bezichtigen. De Natuurtuin Slatuinen
herinnert namelijk aan een landelijk verleden: de nog op polderniveau
gelegen Natuurtuin Slatuinen zelf en de Slatuinenweg als restant van het ooit
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tot aan Sloterdijk lopend Slatuinenpad. Dat de Kostverlorenvaart bij de
Wiegbrug ooit de overgang markeerde van stad naar platteland is door de
bebouwing uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw nauwelijks meer
voorstelbaar. Nog meer inlevingsvermogen verlangt het feit dat er in het begin
van die eeuw nog een overhaal (of overtoom) was waarmee de platte
schuitjes met groente vanuit de laag gelegen Sloterpolder naar de hoger
gelegen Kostverlorenvaart werden getrokken, om vervolgens verder te varen
naar de Amsterdamse markt.

Historische fototentoonstelling in het Slatuinhuis tijdens de Open Monumentendag.

Het terrein waar nu de Natuurtuin Slatuinen ligt, op een augustusdag in 1915.
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De zwart-wit foto toont het terrein waar nu de Natuurtuin Slatuinen ligt op een
augustusdag in 1915. Het landje met spelende kinderen en geiten en de
polderhuisjes aan de Slatuinenweg, goeddeels verscholen tussen het groen,
verschaffen nog een landelijke aanblik, maar de stedelijke bebouwing rukt op
en zal binnen niet al te lange tijd het terrein omsluiten. Links is duidelijk
zichtbaar de achterzijde van een aantal jaren eerder gebouwde rij panden aan
de Admiraal de Ruijterweg. De bebouwing aan de Chasséstraat (toen nog
Van Rijnstraat geheten, niet op de foto) is op gang gekomen, en de Jacob van
Wassenaar Obdamstraat zal vanaf de twintiger jaren gestalte krijgen.
Het Natuurtuin Slatuinen Herfstfeest
Op zondag 29 oktober vond op initiatief van een aantal buurtbewoners het
Natuurtuin Slatuinen Herfstfeest plaats. Het was redelijk goed weer, in ieder
geval droog.
Al wandelend kon men genieten van de tuin en van de beelden in de tuin
geëxposeerd door Lidy Beemster. Muziek en zang werden verzorgd door de
gelegenheidsformatie ‘The Self Gardeners’. Men kon een drankje nemen en
rond het avonduur zich tegoed doen aan een eenvoudige maaltijd. Voor de
kinderen werden er leuke activiteiten in de tuin georganiseerd (bij ‘het
heksenhuisje’).

In het Slatuinhuis doet men zich tegoed aan soep.
Sinds Open Monumentendag zijn er historische foto’s te bezichtigen.
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Inmiddels verkreeg de tuin bij het vallen van de duisternis door de verlichte
hanglampjes een sprookjesachtige aanblik. Ook deze keer 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. Al met al was het een zeer
aangenaam en geslaagd feest voor de buurtbewoners van de Slatuinen en
aanverwante genodigden. Met dank aan de buurtbewoners die het initiatief
namen, en met dank aan Bewonersinitiatieven Stadsdeel West die het
initiatief financieel ondersteunde.

Een van de beelden geëxposeerd in de tuin door Lidy Beemster.

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.
.
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Beheerkosten

BUDGET EN REALISATIE SLATUINEN 2017

Budget

Professionele Tuinbeheer en -coördinatie
begeleiding
Subtotaal beheer: begeleiding, coördinatie
Reguliere onderhoudskosten
- Planten, struiken, bollen, zaden, turf e.d.
- Gereedschap, kleding en materiaal
- Zand, grind, erfafscheidingen e.d.
Directe kosten
- Vlonder- en brugmateriaal e.d.
Bomenbeheer: VTA en snoeien, incl. taxatie

Subtotaal beheer: directe kosten

Buurtfunctie

Educatie

Totaal beheer
NME lessen

Totaal natuureducatie
Algemene
coördinatie

Buurtactiviteiten, contact met omwonenden e.a., website

Subtotaal

Nieuwjaarsborrel; Open Monumentendag; Herfstfeest
Vrijwilligersuitje; attenties
Directe kosten Sociaal buurtproject Meidoorn

Subtotaal

Totaal buurtfunctie

Realisatie

10.843

10.718

10.843

10.718

300
200
300
800
1.414
3.014

105
0
348
1.472
1.290
3.214

13.857

13.933

5.400

6.348

5.400

6.348

4.543

4.594

4.543
505
253
1.000
2.408

4.594
1.148
20
920
2.088

6.951

6.682

1.050
112
100

683
156
190

380
75
50
220
103
200

405
180
49
408
14
212

455

776

Ondersteund

Huisvestingskosten

Ondersteunend aan
beheer,
educatie en
buurtfunctie
(niet uit te
splitsen)

- Water en energie
- Materiaal- en schoonmaakkosten
- Inboedel, buitenmeubilair en onderhoud
Stichtingseigen kantoorkosten
- Telefoon
- Kantinekosten
- Kantoorartikelen
- Inktkassetten
- Overig drukwerk en verzendkosten
- Abbos, boeken, giften, betalingsverkeer
ICT (computerware, e-mail, internet)
Verzekeringen, locale heffingen, diversen

Totaal ondersteunde kosten
TOTAAL UITGAVEN
BOR (Beheer Openbare Ruimte)
Subsidie (SBA-008210)
Centrale Stad
Natuureducatie
Per overmaking en tijdens openingstijden e.d.
Donaties
Verhuur: kantoorplek; cursusruimte; eenmalig gebruik.
Slatuinhuis
Nieuwjaarsborrel en Herfstfeest
Buurtbudget
Meidoorn stichting
Sociaal buurtproject De Meidoorn
Landschap Nrd-Holland Materiaalkosten voor nieuwe vlonder.
Overige inkomsten
Overige inkomsten
Stadsdeel West

TOTAAL INKOMSTEN
TOTAAL RESULTAAT INKOMSTEN / UITGAVEN (aansluiting liquiditeit)

1.242

4.315

30.308

31.277

6.000
6.000
13.350 12.682,50
5.400
7.098
1.755
3.109
2.900
2.816
1.150
1.150
1.000
720
500

100

243

31.655

34.318

1.347

3.041

Inventaris

Toename (aanschaf computer) minus afschr.

naar activa

Stadsdeel West

Restant subsidie nog te ontvangen (SBA-008210).

naar activa

Centrale stad

Natuureducatie: restant, verplichting 31-12-2017.

naar passiva

TOTAAL RESULTAAT KOSTEN / OPBRENGSTEN (aansluiting eigen vermogen)

15

1.356

4.101

109
667,50
-750

3.068

Balans
Eindbalans 2016
Activa

Passiva

Inventaris

1353

Liquide middelen

8019

Totaal

Eigen vermogen
Reservering Slatuinhuis

1547
201

Reservering onvoorzien (calamiteit)

3000

Reservering personeel

4625

9372

9372

Eindbalans 2017
Activa

Passiva

Inventaris

1461

Liquide middelen

11060

Subsidie 2017

668

Totaal

13189

Eigen vermogen
Reservering Slatuinhuis

4614
201

Reservering onvoorzien (calamiteit)

3000

Reservering personeel

4625

Natuureducatie: restant 2017

750
13189 .

Het totaal gebudgetteerde resultaat uitgaven / inkomsten is EUR 1.347 Het
gerealiseerde resultaat uitgaven / inkomsten is EUR 3.041. Er is over het hele
jaar genomen dus EUR 1.695 meer binnengekomen dan er is begroot. Dat
komt zonder meer gelegen, mede omdat in februari 2018 er omwille van de
veiligheid en ten behoeve van het behoud van de biodiversiteit door de
boomchirurg en haar team flink gesnoeid zal gaan worden.
Bovenstaande meevaller ligt niet aan de uitgaven in beheer en buurtfunctie:
de kostenposten Beheerkosten, Buurtfunctie en Ondersteunende kosten
lopen budgettair en in de realisatie ongeveer gelijk op. Wat de inkomsten
betreft, daar is bij het item Donaties EUR 1.354 meer binnengekomen dan
begroot. Dit heeft te maken met de verruiming van de openingstijden (nu ook
alle zondagen open naast alle donderdagen) en met een actievere
benadering om donaties te ontvangen (o.a. tafeltje bij het Slatuinhuis met
informatie, donatieverzoek en een echte collectebus).
Het totaal resultaat kosten / opbrengsten (aansluiting op het eigen vermogen),
EUR 3.068, wijkt nauwelijks af van het totaal resultaat inkomsten / uitgaven,
EUR 3.041, vanwege een paar balansposten die nagenoeg tegen elkaar
wegvallen. Daar staat ook het nog te ontvangen restant subsidie 2017 (SBA008210) ten bedrage van EUR 667,50 vermeld.
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Verder is nog vermeldenswaard:
Binnen de kostenpost Beheerkosten valt het kosten item Vlonder- en
brugmateriaal hoger uit dan gebruikelijk. Aan de inkomstenkant staat daar
gelukkig een bijdrage van Landschap Noord-Holland van EUR 500 tegenover.
Helaas kan er voortaan geen bijdrage meer worden aangevraagd, omdat de
organisatie ervoor heeft gekozen per 2018 zich niet meer op stadsnatuur te
richten, maar geheel op de natuur in de buitengebieden.
Het meeste materiaal is eind dit jaar besteld en zal begin 2018 gebruikt
worden om vooral vlonders te maken vanwege de toegenomen natheid van
de tuin.
Binnen de kostenpost Buurtfunctie is er duidelijk meer besteed aan
evenementen: niet alleen een Nazomerfeest (dit jaar een Herfstfeest in
oktober), maar ook een uitgebreide Nieuwjaarsborrel in januari
(georganiseerd samen met Starters for Communities) en de Open
Monumentendag in een septemberweekend. Daar staat tegenover dat deze
activiteiten mede mogelijk waren door de inzet van buurtgenoten, die (via de
Slatuinen geadministreerde) bijdrages uit het buurtbudget konden ontvangen.
***
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