JAARVERSLAG STICHTING VAN SWIETENTUIN, TUIN ZONDER DREMPELS 2017
Mei 2018
ALGEMEEN
Het jaar 2017 was voor de van Swietentuin het jaar van de renovatie en uitbreiding van
de tuin. Er is veel werk verzet en het aanzien van de tuin achter het Paviljoen is
onherkenbaar veranderd.
Maar er is meer gebeurd.
Binnen de Maatschappij van Weldadigheid is een nieuwe koers uitgezet, waardoor ook de
relatie van de Van Swietentuin met de Maatschappij van Weldadigheid veranderd is.
Voorheen was de tuinbouwschool een onderdeel van de Maatschappij en maakte de
Gehandicaptentuin een bijna onlosmakelijk deel uit van de Maatschappij. Na de
verhuizing van de school naar Meppel, is de Gehandicaptentuin verplaatst naar de
huidige plaats en is daarmee buiten de oude schoollocatie komen te liggen.
Gevolg van de verkoop van het oude schoolgebouw en daarna weer de terugkoop, is dat
de Gehandicaptentuin, intussen omgedoopt tot Van Swietentuin, geheel los is komen te
staan van de oude locatie. De Van Swietentuin is geen onderdeel meer van de school en
dus ook niet meer van de Maatschappij. Dit betekent dat er formeel sprake is van een
zakelijke relatie waar voor het grondgebruik een huurovereenkomst gesloten moet
worden. In 2017 is een concepthuurovereenkomst opgesteld, welke in 2018 vastgesteld
zal worden.
Kon de Van Swietentuin tot voor kort voor een aantal financiële en administratieve zaken
een beroep doen op ondersteuning vanuit de Maatschappij, dit is ook beëindigd in het
licht van de nieuwe koers van de Maatschappij.
Zo moest het postadres van de Van Swietentuin losgekoppeld worden van de
Maatschappij, evenals de financiële administratie naast ook de digitale samenwerking.
Kortom , het is op meerdere manieren een druk jaar geweest.
BESTUUR, BEHEERCOMMISSIE, DONATEURS
Bestuur
Ook binnen het bestuur hebben zich in 2017 wijzigingen voorgedaan.
Pieter Bos is per 1-1-2017 afgetreden als voorzitter en opgevolgd door Harte Hartlief.
De functies van penningmeester (Ype de Bruin) en secretaris (Frits van Laar) zijn
ongewijzigd gebleven, evenals de functie van Ena Scheerstra als algemeen bestuurslid.
Zij verzorgt de digitale omgeving en is tevens beheerder van de website.
Daarnaast is Piet Been is teruggetreden als algemeen bestuurslid per 1-1-2017. Deze
vacature staat nog steeds open. Sollicitanten zijn welkom.
Ype de Bruin is naast penningmeester van de van Swietentuin, tevens penningmeester in
het overkoepelende bestuur van de Stichting De Tuinen Frederiksoord (de SDTF).
Marten Haveman assisteert de penningmeester voor wat de financiële voortgang van de
renovatie en uitbreiding van de tuin betreft.
Tot slot valt te melden dat per 1-1-2018 ook de (statutaire) afvaardiging van de
Maatschappij in het bestuur van de van Swietentuin is beëindigd. Jan Mensink is dus ook
bestuurslid af. Het bestuur is Jan zeer erkentelijk voor de vele jaren dat hij deze functie
heeft bekleed.
Het bestuur heeft afgelopen jaar 12 keer vergaderd.
Op het terrein van de Tuinen (Fruithof en van Swietentuin) staan de nodige opstallen.
Een gedeelte is in eigendom van en in beheer bij de Van Swietentuin, een ander deel is
gezamenlijk eigendom en in beheer bij de SDTF. Voor het totale beheer is in 2017 door

de SDTF een onderhoudsplan met kostenverdeling opgesteld, waar ook de Fruithof en
Floralia/Corso hun aandeel in leveren.
Zoals al gezegd, de uitvoering van de werken gaan voorspoedig. Dit is alleen maar
mogelijk gebleken door financiële bijdragen van derden. Waarvoor onze dank.
Bijdragen zijn ontvangen van de Stichting Piet Poortmanfonds, het Bercoopfonds en de
Scheepstrastichting. De firma Wicherson heeft een korting op de aanschaf van hout
verstrekt.
Een extra bijdrage hebben we ontvangen van het Bercoopfonds in het kader van
“ Recreatie en Toerismeprijs”
Ook de gemeente Westerveld heeft een bijdrage toegezegd voor versterking van de
toeristische bekendheid.
Onder het kopje renovatie wordt verder ingegaan op de uitvoering.
Beheercommissie - vrijwilligers
De Beheerscommissie is ca 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. Er is wel een draaiboek voor de werkzaamheden op de tuin, maar niet
alles is op papier vast te leggen. De voorbereiding op de Lentefair is ook zo’n
planningszaak.
Binnen de groep vrijwilligers zijn ook verschuivingen te melden.
Nieuwe gezichten zijn Frans Goorman, Wim Luth en Michiel Mulder.
Jos Bakker en Jeroen Touwen hebben zich teruggetrokken. Alice de Boer heeft ook te
kennen gegeven om per 1-1-2018 te stoppen met de coördinatie van de tuin. In plaats
van 1-2 jaar heeft zij zich uiteindelijk 8 jaar met volle overtuiging voor deze
werkzaamheden ingezet. Het bestuur is ook haar veel dank verschuldigd.
Op 13 januari 2017 is de nieuwjaarsreceptie gehouden in de Koloniehof. De opkomst was
erg goed en de bijeenkomst gezellig.
Op 17 november heeft het jaarlijkse uitstapje met de vrijwilligers en hun partner (32
personen) plaatsgevonden met een bezoek aan Taman Indonesia te Wapserveen.
Donateurs
De donateursbrief is in mei verzonden.
SDTF
Mogelijkheden en opties voor terrein en tuin worden besproken in de vergaderingen van
het bestuur van de SDTF, dat dit jaar regelmatig bijeenkomt.
Onderwerpen zijn o.a. geweest de instelling van een Technische Commissie voor het
overall-onderhoud en de huurovereenkomst tussen de Maatschappij en de SDTF.
Ook informeel is er veel overleg.
FINANCIEN
Na de tegenslag van 2014 zijn er 3 goede jaren geweest voor wat de inkomsten uit de
Lentefair betreft.
De ontvangen bijdragen derden (sponsors) zijn in 2017 aangewend voor de uitbreiding
en renovatie van onze tuin. Het eigen vermogen is nog niet structureel aangesproken.
BEZOEK
Afgelopen jaar zijn er maar een beperkt aantal bezoekers geweest op de tuin. Het accent
van de werkzaamheden lag meer op het vlak van de renovatie en uitbreiding en niet
zozeer op het vlak van publiciteit. Naamsbekendheid vindt nog vooral plaats in
combinatie met de Lentefair.

De invloed van de huidige, actuele website is merkbaar gezien de toename van
verzoeken om nadere informatie over aangepast tuinieren, al dan niet in combinatie met
de aanschaf van het lesboek
ACTIVITEITEN
Lentefair 2017
De Lentefair 2017 is ook afgelopen jaar goed verlopen.
De samenwerkingsafspraken met NDC zijn voor de komende jaren in een overeenkomst
vastgelegd. Dit geeft voor beide partijen zekerheid.
Voor de verkeersafwikkeling op de openbare weg is ook in 2017 gebruik gemaakt van de
Verkeersregelaarsbank Steenwijkerland. Dit is goed bevallen.
Voor het parkeren op de parkeerplaatsen zorgen onze eigen vrijwilligers.
Een golfkar, beschikbaar gesteld door de camping in Nijensleek, voldoet zeer goed bij
het voorzien van de vrijwilligers van eten en drinken.
De verkoop van tomatenplanten en eenjarigen, bleef wat achter bij vorige jaren, maar is
toch zeer positief afgerond.
Corso
Het Corso heeft ook een goed evenement achter de rug, mede door de inzet van veel
(ook van onze) vrijwilligers.
Renovatie en uitbreiding
De renovatie verloopt voorspoedig. Ca 80-90% van de geplande werkzaamheden zijn in
2017 gereed gekomen.
Voor de “natte moeraswand” en het ”insectenhotel” heeft Terra een ontwerp gemaakt en
zij zijn gestart met de realisatie daarvan. Streven is om dit nog voor de Lentefair van
2018 te kunnen afronden.
Scholieren aan het werk in de tuin
Leerlingen van De Ambelt onder leiding van een leerkracht, zijn ook in 2017 één ochtend
in de week aan het werk in onze tuin.
De tuin 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.
WEBSITE
De website is in 2016 vernieuwd en in 2017 up-to-date gehouden. Aanwinst voor de Van
Swietentuin.
LESBOEK
Papieren exemplaren van het lesboek zijn te koop, tegen betaling van € 20,- (inclusief
verzendkosten).
De meeste aanvragen voor dit lesboek komen online binnen.

