Jaarverslag Stichting Vrienden van het Singelpark 2016

1.

INLEIDING

De stichting Vrienden van het Singelpark werkt sinds 2012 met de gemeente Leiden
en organisaties en bewoners uit de stad aan het langste, mooiste en spannendste
stadspark van Nederland. We zijn nu (2017) bijna 5 jaar verder en kijken weer terug
op een jaar met veel activiteiten, resultaten en enorme inzet van de vrijwilligers.
Het afgelopen jaar zijn we na veel voorbereidende activiteiten ook concreet aan de
slag gegaan in het park in ontwikkeling zelf. Er zijn enorm veel bollen en een aantal
bijzondere bomen geplant, geveltuintjes aangelegd en wandelapps ontwikkeld. We
hebben geholpen met de aanleg van Park de Put en zijn druk bezig geweest in het
Huigpark. Voor het beheer van het Huigpark is ook een overeenkomst afgesloten
met de gemeente en met Gemiva. We hebben ten slotte verschillende nieuwe
donateurs, sponsors en partners kunnen verwelkomen, die de bovengenoemde
activiteiten mede mogelijk hebben gemaakt.
Voor de terugblik 2016 is ook een filmpje gemaakt, dat te zien via youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=u3Yi3RKCG9M&feature=youtu.be
De Vrienden kunnen hun activiteiten alleen doen dankzij goede samenwerking met
de gemeente, onze partners /donateurs en inzet en steun van inwoners van Leiden.
Namens het bestuur bedank ik alle vrijwilligers, de gemeente en andere organisaties
waarmee we hebben samengewerkt voor hun enthousiasme en enorme inzet voor
het Singelpark en donateurs, sponsors en partners voor hun ondersteuning.
Ook bedank ik de (Leidse) bedrijven die belangeloos hun diensten aanbieden ten
gunste van het Singelpark.

Conny Broeyer
Voorzitter stichting Vrienden van het
Singelpark
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2.

ROL VAN DE VRIENDEN

De stichting Vrienden van het Singelpark heeft als doel dat het Singelpark in Leiden
op het hoogst mogelijke niveau wordt ontworpen, aangelegd, beheerd en gebruikt
om zo de kansen die er liggen voor de stad (fysieke schoonheid, cultuurhistorie,
citymarketing, economie, waterbeleving, gezondheid, duurzaamheid, cultuur, sociale
cohesie) optimaal te benutten.
De stichting werkt nauw samen met de gemeente. De samenwerkingsafspraken zijn
vastgelegd in een convenant, waarbij de rol van de Vrienden is omschreven als:
vrijwilligersorganisatie die betrokken burgers en professionals bijeen brengt,
energiek, ondernemend, kansen signalerend, in staat tot het leggen van nieuwe
verbindingen, mobiliseren van denkkracht, expertise en energie, participatieve
democratie en het vinden van aanvullende financiën. Dit alles met inachtneming van
de randvoorwaarden van de aan een vrijwilligersorganisatie inherente beperkingen
aan tijdsinzet en middelen.
In het convenant is verder de manier van overleg met elkaar vastgelegd: in de
Regiegroep waarin gemeente en bestuur met elkaar overleggen, de commissie
Toetsing en Adviesteam en in het Communicatieteam. Ook is omschreven dat de
Vrienden meedenken in projectteams van de deelprojecten (commissie Advies en
Ontwerp/commissie Programmering) en bij het betrekken van de inwoners van
Leiden bij ontwerp, aanleg en beheer (commissie Participatie en Publiek Beheer). De
Vrienden hebben daarnaast ook een rol in onderhoud en beheer van het Singelpark
en organiseren en faciliteren activiteiten in het Singelpark.
3. INTERNE ORGANISATIE
De stichting Vrienden van het Singelpark heeft een bestuur en zes commissies. In
2016 zijn drie bestuursleden teruggetreden: Angela van der Woude, Rutger
Engelhard en Jan Willem Broekema. Maaike Snoep heeft Angela opgevolgd als
secretaris, René van Groeningen heeft Rutger opgevolgd als penningmeester en
Marieke van den Bosch heeft Jan Willem opgevolgd als algemeen bestuurslid met de
portefeuille communicatie en PR. Daarnaast is Sabine Verschoor toegetreden tot het
bestuur als algemeen lid en zij heeft de portefeuille programmering overgenomen
van John Marks, die nog wel in het bestuur is gebleven.
Eind 2016 heeft de stichting heeft 70 vrijwilligers die actief zijn als bestuurs- of
commissielid, vrijwilliger voor specifieke activiteiten of parkdelen. Een overzicht van
de commissies vindt u op www.singelpark.nl.
4. PARTICIPATIE EN PUBLIEK BEHEER
Ook in 2016 stond participatie en publiek beheer weer stevig op de agenda van de
stichting. Het beheer van de Kweektuin werd gecontinueerd. Vanuit de kweektuin
werden planten, heesters en bomen geleverd voor geveltuinen, Huigpark,
Energiepark, Boisotkade en Park de Put.
De Vrienden breidden na het sluiten van een convenant met de Gemeente
beheerwerkzaamheden uit in het Huigpark. Daartoe werd een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Gemiva. Cliënten van Gemiva werken
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in het kader van hun dagbesteding mee aan het groenbeheer in het Huigpark In het
Huigpark werden borders verfraaid en de buurttuin verder ontwikkeld. Op 23 juli werd
een zomerfeestdag in het Huigpark georganiseerd met spelactiviteiten met hulp van
partners.
In 2016 organiseerden de Vrienden naast de reguliere werkdagen in de Kweektuin
en het Huigpark 10 specifieke acties om plekken in het Singelpark verder te
vergroenen en te verfraaien.
Een bijzonder participatieproject vond plaats in samenwerking met partner
Scholengroep Leonardo da Vinci. In een projectweek stortten leerlingen van het
LeonardoCollege zich op diverse ontwerpvragen, waarbij de vraag centraal stond
hoe jongeren meer betrokken kunnen worden bij het Singelpark.
Het aanplanten van een aantal geschonken arboretumbomen was een hoogtepunt in
het najaar, evenals het opleveren van het eerste pluspakket door de Vrienden,
namelijk delen van bloeiende borders in de Indische Tuin in Park de Put.
5. PROGRAMMERING
De activiteiten van de commissie programmering in 2016 waren divers. Het jaar
begon met het Bruggesprek op 4 februari, waar het concept-ontwerp van de
singelparkbruggen werd gepresenteerd en bediscussieerd met inwoners. Later in het
jaar is samen met de gemeente een prijsvraag voor de Singelparkbruggennamen
uitgeschreven, die zeer veel inzendingen opleverde.
Op 18 maart werd een kenniscafe 55+ georganiseerd over het Singelpark, samen
met de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Dit wetenschappelijk instituut
onderzoekt hoe ouderen gezond ouder worden. Wandelen en natuur spelen daar
een rol in, en de organisatie organiseert dan ook regelmatig wandelingen in het
Singelpark.
Op 21 maart is tijdens ‘Spit en spel’ de buurttuin in het Huigpark verder ontwikkeld,
die tot onze trots intensief wordt gebruikt door omwonenden.
In het Huigpark op 21 mei werd ivm het Fête de la Nature aandacht besteed aan
bijen; belangstellenden konden dankzij Naturalis aardbeienplantjes meenemen om
mee te doen met de Bijenradar. Samen met het Bijenlandschap – Groene Cirkel, de
gemeente en de Leidse Imkervereniging hebben we de bij en andere insecten in het
zonnetje gezet. In de buurttuin in het Huigpark werden aardbeientorens ingericht en
bijenplanten aangeplant.
Op 19 mei vond er een zeer succesvolle lezing plaats in het gebouw Nieuwe Energie.
De Vrienden van het Singelpark en de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL)
verzorgden elk de helft van de duo-presentatie ‘De toekomst van het verleden’. Meer
dan 100 aanwezigen kregen een toelichting vanuit twee gezichtspunten over het
verleden, heden en de toekomst van het Singelpark.
In oktober en november zijn er door veel vrijwilligers duizenden bloembollen geplant
in het Rembrandtpark, bij Volkenkunde en in het Huigpark in het kader van Bijen in
de buurt.
Traditioneel tijdens de kerstvakantie was er de kunstmanifestatie Singel’Spark, een
route van licht door Fields of Wonder. Voor Singel’Spark hadden de deelnemende
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kunstenaars, ontwerpers en makers zich dit jaar door De Stijl laten inspireren voor
hun lichtobjecten.
Meer in het algemeen kregen de kunst in het Singelpark-plannen in 2016 verder
vorm, en werd een zoektocht gestart naar een curator en Raad van Advies van naam
voor een beeldententoonstelling in 2017/2018.
Voor de verdere ontwikkeling van wandelroutes is de samenwerking gezocht met IVN
en gidsen van ’t Gilde en zijn er wandelapp’s gemaakt.
6. Communicatie
De Commissie Communicatie (ComCom) heeft beperkt eigen werk. Het merendeel
van de tijd wordt gestoken in activiteiten van de andere commissies, werkgroepen of
het bestuur. Het gaat dan om aankondigingen, rapportages, persberichten,
fotografie, ondersteunend materiaal als flyers of posters. Maar ook om deelname aan
werkgroepen zoals organisatie bruggennamenwedstrijd, rondwandelingen,
vriendenwerving, bollen- of boomplantdagen.
Na oplevering van de huisstijl van Kessels Kramer zijn een aantal algemene
middelen ontworpen en geproduceerd:
- T-shirts en truien te gebruiken bij evenementen en werkzaamheden in
Kweektuin of Huigpark
-

Banners ter promotie bij evenementen

-

Ansichtkaarten en divers promotiemateriaal

Er zijn 5 nieuwsbrieven uitgebracht.
Verder is begonnen met een ontwerp en nieuwe opzet van de website.
7. Sponsors en partners
In het verslagjaar hebben enkele nieuwe organisaties zich bereid verklaard een
financiële bijdrage te leveren aan de arboretumroute. Het gaat om de
studentenvereniging Minerva en de Leidse Bond voor Amateurtuinders. De eerste
bomen zijn ook in het najaar daadwerkelijk geplant. De middelen zijn in een
bestemmingsreserve gezet. De rekening van de gemeente voor de onkosten is pas
in 2017 gekomen.
Daarnaast heeft de Rabobank geld beschikbaar gesteld voor het opzetten van een
beheerorganisatie voor het Singelpark en heeft het Rabowensenfonds geld
beschikbaar gesteld voor het geveltuinenproject.
Ook heeft de stichting naast de donaties van de Vrienden ook van aantal nieuwe
personen en bedrijven grotere bijdragen ontvangen. Met de Scholengroep Leonardo
da Vinci hebben de Vrienden daarnaast een nieuwe partner gekregen, die zich voor
meerdere jaren heeft gebonden.
8. Positie van de stichting aan het eind van de verslagperiode
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De financiële positie van de Stichting Vrienden van het Singelpark is in 2016
verbeterd met dien verstande dat voor een aantal verplichtingen een
bestemmingsreserve is gemaakt. Eén van de factoren die een rol speelde is dat de
start met de uitvoering van de plannen voor het Huigpark is vertraagd, omdat eerst
door de gemeente goedkeuring moest worden gegeven aan de inrichting van het
park.
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Financiële Jaarrekening 2016
Balans 2016 in €
BALANS 31/12/2016

31-12-2015

31-12-2016

Activa

31-12-2015

31-12-2016

Passiva

Liquide middelen

Reserveringen

Rabo betaalrekening

5.743

19.233

Kweektuin 2017-2018

24.049

17.531

Rabo spaarrekening

35.040

35.040

Huigpark 2017-2018

29.512

25.607

990

309

5.000

17.267

41.773

54.582

ABN Amro betaalrekening

Te ontvangen subsidies

22.880

27.880

Arboretumroute

250

250

Geveltuinen

Singelboek

0

2.500

Singelpark in Beheer

0

7.133

58.811

70.288

5.842

12.174

64.653

82.462

Eigen vermogen
Totaal activa

64.653

82.462
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Totaal passiva

Resultatenrekening 2016 in €
Baten

rekening

rekening

begroting

2015

2016

2016

Grote bijdragen (vrij besteedbaar)
Geanonimiseerd

7.000

9.760

10.750

Donaties vrienden

2.987

4.707

6.000

1.416

6.518

6.950

488

Onttrekkingen aan budgetsubsidies
Kweektuin
Huigpark

3.905

24.900

Arboretumroute

333

7.500

Singelpark in Bedrijf

867

0

Singelboek

750

0

0

2.654

11.623

39.350

0

18.100

8.000

12.641

44.190

64.100

Subsidies
Totaal Baten
Lasten

rekening

rekening

begroting

2015

2016

2016

Tlv algemene middelen
Communicatie (website, drukwerk)

1.247

3.489

4.800

Stichtingskosten

1.414

2.427

2.950

254

3.750

4.756

1.620

9.550

347

3.700

7.417

8.137

24.750

1.416

6.518

6.950

488

3.905

24.900

333

7.500

Fundraising
Participatie en beheer
Programmering

Tlv projectbudgetten
Kweektuin
Huigpark
Arboretumroute
Singelpark in Bedrijf

867

Singelboek

750

Totaal Lasten
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0
0

2.654

11.623

39.350

10.071

19.760

64.100

Saldo baten -/- lasten

2.570

Saldo uitgaven en inkomsten

24.430

41.238
12.807

(Grote bijdragen + Donaties + Subsidies - Totaal
Lasten)

Saldo van baten en lasten tlv algemene budget

6.330

(Grote bijdragen + Donaties - tlv Algemene middelen)
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