JAARVERSLAG STICHTING VAN SWIETENTUIN, TUIN ZONDER DREMPELS 2016
Januari 2017
ALGEMEEN
Het accent van de werkzaamheden in 2016 lag op de uitvoering van de renovatieplannen
en minder op de invulling van andere projecten.
Activiteiten, zoals die bijvoorbeeld gericht zijn op het verkorten van de afstand van
jongeren tot de arbeidsmarkt (een van de speerpunten in het ondernemingsplan) zijn
hierdoor niet aan de orde gekomen.
De effecten van de aankoop door de Maatschappij van Weldadigheid van het voormalige
Inforium en de Tuinbouwschool, zijn voor de Van Swietentuin nog niet zichtbaar. Komend
jaar zullen de eigen plannen van de Maatschappij concrete(re) vormen gaan aannemen ,
waarmee ook voor de Van Swietentuin meer duidelijkheid komt. In januari 2017 staat
een eerste voorlichtings/informatiebijeenkomst op het programma van de Maatschappij.
In februari zal de gemeente het voorontwerp-bestemmingsplan "Hart van Frederiksoord"
in procedure brengen,
BESTUUR, BEHEERCOMMISSIE, DONATEURS
Bestuur
Het bestuur van de Van Swietentuin heeft 12 keer vergaderd.
De voorzitter heeft ook deelgenomen aan de vergaderingen van de Stichting De Tuinen
Frederiksoord (SDTF), samen met de penningmeester van de van Swietentuin.
In 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter Pieter Bos, Harte Hartlief als vicevoorzitter, secretaris Frits van Laar,
penningmeester Ype de Bruin en algemeen lid Piet Been. Jan Mensink is lid namens de
Maatschappij van Weldadigheid. Ena Scheersta is in 2016 bestuurslid geworden met als
“taak” het bijhouden van de website.
Eva Kovacs is bereid gevonden om als agendalid de vergaderingen bij te wonen en zal
naar behoefte artikelen schrijven over “tuinzaken”.
Het zoeken is nog naar een PR-medewerk(st)er .
Van belang om te vermelden is ook dat de geheel vernieuwde statuten van de Van
Swietentuin, tuin zonder drempels in februari 2016 bij de notariële akte zijn vastgelegd.
Van groot belang is ook het onderhoud van alle opstallen binnen het gehele complex van
De Tuinen. De “Stichting De Tuinen Frederiksoord” (SDTF) heeft daarom opdracht
gegeven om een onderhoudsplan met kostenoverzicht op te stellen. De opdracht is
uitgevoerd door een externe “Technische Commissie”. Nader overleg is nu nog nodig
over de vorm van uitvoering (uitbesteden of zelf doen) en wie waar verantwoordelijk
voor is. Ook moet de dekking bekend zijn van het financiële plaatje. De Fruithof en Corso
zullen meer dan nu het geval is, hun aandeel gaan leveren.
Stond het jaar 2015 nog in het teken van opstarten van de renovatieplannen, in 2016 is
begonnen met de uitvoering van de plannen.
Om de renovatie te kunnen realiseren, is er geld nodig. Naast toezeggingen van het Piet
Poortmanfonds , zijn er ook toezeggingen ontvangen van de gemeente Westerveld en het
Bercoopfonds. Een aanvraag bij de Provincie Drenthe heeft nog niet geleid tot concrete
toezeggingen.
Voor de werving van sponsorgelden is het bureau Innovationquest ingehuurd op basis
van ”no cure no pay”.

Beheercommissie - vrijwilligers
De beheerscommissie is 5 keer bij elkaar geweest onder voorzitterschap van Josine
Gorka . De bedoeling van deze bijeenkomsten is afstemming van de werkzaamheden op
de tuin in de tijd. Maar ook de voorbereiding op de Lentefair is een planningszaak.
Binnen de groep vrijwilligers zijn ook dit jaar verschuivingen te melden. Nieuwe
gezichten zijn Maarten Boter, Hamid Khanbeygi en Jos Bakker. Daarnaast hebben wij
tijdelijk 3 Eritreeërs vanuit het AZC in Vledder kunnen verwelkomen. Deze zijn
ondertussen weer vertrokken als gevolg van overplaatsing naar een ander AZC.
Hamid heeft intussen werk gevonden en heeft zich, net als Maarten (als zijn begeleider)
teruggetrokken.
Roel Menkveld heeft na vele jaren afscheid genomen, maar Rein Mulder is weer terug.
Op 8 januari 2016 is de nieuwjaarsreceptie gehouden in de Koloniehof. De opkomst was
erg goed en de bijeenkomst gezellig.
Het jaarlijkse uitstapje met de vrijwilligers en hun partner heeft dit jaar niet
plaatsgevonden.
Donateurs
De donateurs hebben ook in 2016 een bief ontvangen.
SDTF
Mogelijkheden en opties voor terrein en gebouwen worden besproken in de
vergaderingen van het bestuur van de SDTF, dat dit jaar regelmatig bijeengekomen is.
Ook informeel is er veel overleg.
FINANCIEN
De Lentefair 2016 is in financiële zin succesvol verlopen. Het goede resultaat van 2015
hebben we echter net niet kunnen evenaren.
Voor de uitbreiding en renovatie van onze tuin is veel geld nodig. Inzet van eigen
vermogen is noodzakelijk naast het kunnen gebruiken van toegezegde bijdragen.
Ook de aanwezigheid van Ambelt en Drenthe College hebben bijgedragen aan een
positief resultaat.
BEZOEK
Afgelopen jaar zijn er net als in 2015 incidenteel bezoekers geweest op de tuin.
Vergroting van de bekendheid is wel gewenst, maar het bestuur heeft de vrijwilliger met
pr-aspiraties nog niet gevonden.
ACTIVITEITEN
Lentefair 2016
De LenteFair 2016 kende dit jaar 130 deelnemende standhouders, wat de basis is
geweest voor een goed verloop van de fair. Samen met de inzet van alle vrijwilligers en
inschakeling van kennissen en familieleden, is de Lentefair opnieuw tot een groots
evenement uitgegroeid.
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers om ons te helpen tijdens de lentefair 2017,
want vele handen maken lichter werk.
Dit jaar is voor de verkeersafwikkeling op de openbare weg de hulp ingeroepen van de
Stichting Verkeersregelaarsbank Steenwijkerland. Dit is goed bevallen. Voor de regeling
op de parkeerplaatsen zijn de eigen vrijwilligers ingezet.
In tegenstelling tot vorige jaren is er gekozen voor 1 centrale entree en wat als positief
ervaren is.
Voor de NDC is de Lentefair de grootste openluchtactiviteit in het noorden van het land
en reden voor een voortzetting van de samenwerking met de Van Swietentuin. Met NDC

zijn vervolgens afspraken gemaakt voor een samenwerking gedurende de komende 5
jaar.
Corso
Het Corso kan ook terugzien op een goed evenement, ook mede door de inzet van veel
van onze vrijwilligers.
Renovatie en uitbreiding
In 2016 is de renovatie en uitbreiding met blindenvoorzieningen goed op gang gekomen.
Voor bepaalde onderdelen zijn er weer leerlingen van AOC Terra ingeschakeld.
Stand van zaken:
- de entree naar het Paviljoen is vernieuwd en de helling is nu rolstoelvriendelijk.
- de bestrating van de rolstoeltuin is geheel vernieuwd en gereed. De bloembakken
worden begin 2017 geplaatst.
- Fase 2: de steppetuin, terras met waterpartij en muurtje met trap zijn klaar. De
verlichting, de bank en de moeraswand volgen zo spoedig mogelijk. Het resultaat mag er
zijn.
- Fase 3: de aanleg van de voetpaden en het therapiepad op het hoge gedeelte is
gestart. Het eerste deel komt gereed in het 1e kwartaal van 2017.
Scholieren aan het werk in de tuin
In 2016 is een groepje leerlingen van De Ambelt onder leiding van een leerkracht, één
ochtend in de week aan het werk geweest in onze tuin, evenals het Drenthe College.
De Van Swietentuin stelt de ruimte en werkmogelijkheden ter beschikking, maar de
school blijft zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de invulling van
hun tijd.
Helaas is de samenwerking met het Drenthe College beëindigd. De samenwerking met
Ambelt gaat gewoon door.
NL DOET 2016
Ook dit jaar is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inzet voor 1 dag van
`externe`vrijwilligers.
WEBSITE
Met de komst van Ena Scheerstra (via bureau vrijwilligerswerk) is in de vacature
“onderhoud website” voorzien. De website is nu up-to-date en te vinden onder
www.vanswietentuin.nl. De oude naam www.gehandicaptentuin.nl blijft voorlopig nog wel
bestaan.
LESBOEK
Papieren exemplaren van het lesboek zijn te koop, tegen betaling van € 12,50.

