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JAARVERSLAG 2015
Dit was belangrijk in 2015!
Er zijn geen nieuwe projecten uitgevoerd in 2015! Het was een jaar waarin de tuin en het tuinwerk centraal
stond. Het vandalisme in de tuin is dankzij inspanningen van de wijkagent en Ria Meijer volledig
teruggedrongen. Mocht er in de toekomst weer problemen zijn, dan kunnen wij direct terugvallen op de
gevolgde procedure.
De tuin in 2015
In 2015 is de collectie planten verder uitgebreid. Het experiment met de Nerine’s loopt door in 2016. Dit
jaar viel de bloei tegen, maar wij hopen ze in 2016 in goede bloei te krijgen. De scheefgezakte hoge conifeer
op het achterlandje (Liander terrein) heeft de gemoederen in de eerste helft van 2015 behoorlijk
beziggehouden! Zou de kap op tijd plaatsvinden of moesten wij schade verwachten? De boom zakte steeds
verder weg, maar is gelukkig op tijd verwijderd.
In het najaar heeft de beukenhaag een forse snoeibeurt gekregen. Dit hebben wij uit laten voeren door
Rissik Hoveniers. De bovenkant van de haag is over de hele lengte van de tuin rechtgetrokken aan beide
zijden. De Amandelboom stond er dit jaar niet best bij en daarom is besloten tot een snoeibeurt (najaar
2015) en een mestgift in het voorjaar van 2016.
Het bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit: Tinka Greebe (voorzitter), Benita Post (bestuurslid), Piet Vulto
(penningmeester), Sita van de Koppel (bestuurslid) en Jos Ketelaar (bestuurslid).
Het bestuur vergadert regulier vier keer per jaar. In januari heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden
waarbij Ria Meijer uit het bestuur is gegaan en haar plaats is ingenomen door Benita Post. Helaas heeft
Benita maar één jaar in het bestuur kunnen functioneren: zij gaat begin 2016 verhuizen. Er zijn nu twee
bestuursfuncties vacant: een bestuurslid die mede het appartementencomplex Schuttersheide
vertegenwoordigt en een algemeen bestuurslid.
Vrijwilligers
Het jaar is gestart met de jaarlijkse vrijwilligersvergadering op 21 februari 2015. De twee grootonderhouddagen hebben plaats gevonden op 28 maart en 24 oktober. Tijdens het vrijwilligersuitje op zaterdag 8
augustus, hebben wij het Laarder wasmeer en de tuin ‘Het Landje’ in Eemnes bezocht. Verzamelpunt was
theehuis Het Bluk. Van daar uit trokken wij met Edwin Klomp (Natuurwacht) het gebied rond het Laarder
Wasmeer in op zoek naar Zonnedauw, Ogentroost en Gentianen. Daarna op de fiets naar Eemnes waar de
tuin werd bekeken en wij konden genieten van een heerlijke picknick en het prachtige weer. Het tuinjaar is
afgesloten met een koffieochtend bij restaurant De Kaars op 19 december.
Eind 2015 bestond de vrijwilligersgroep uit 27 personen. Vrijwilligers met als hoofdtaak tuinieren: 20
personen, waarvan twee vrijwilligers tevens rondleidingen verzorgen. Zeven vrijwilligers verrichten
uitsluitend andere taken: technisch onderhoud, bestuurstaken of iets anders. Twee vrijwilligers staan wel op
de vrijwilligerslijst maar zijn dit jaar minder actief geweest.
Vrienden
Eind 2015 waren 211 personen vriend van de tuin. Het aantal afmeldingen bedroeg 7. Het aantal nieuwe
aanmeldingen bedroeg 2. De minimale bijdrage per vriend is 15 euro. Geschoond voor enkele bijzondere
giften bedroeg de werkelijke bijdrage in 2015 gemiddeld € 21.00 (in 2014 € 22.13). Vrienden ontvingen in
voor- en najaar het tuinbulletin: De Costerus Cost. De traditionele vriendenavond vond plaats op 20
november in Verpleegtehuis Gooizicht. Jos Ketelaar vertelde over de aanleg van rotstuinen in zijn achtertuin.
De foto’s lieten zien hoe het plan letterlijk van de grond kwam.
Financiën
Het jaar 2015 was voor de Costerustuin financieel gezien weer een gunstig jaar. Mede door een aantal
bijzonder giften konden wij de voorziening voor groot onderhoud versterken met € 3.000,00. Het financieel
verslag 2015 van de Costerustuin is te vinden op de website www.costerustuin.nl
De Costerustuin is een erkende ANBI organisatie en is opgenomen in de stichting Centraal Informatiepunt
Goede Doelen (CIGD).

Activiteiten 2015
Voor de activiteiten van de tuin was over het algemeen veel belangstelling in 2015!
Workshop ‘Libelle maken van wilgentenen’.
Een inloop workshop op 13 april waarbij tussen 10.00 en 15.00 uur bezoekers in de tuin een libelle
konden maken.
Rondleiding en daslookboter maken.
Op zaterdag 2 mei gaf Ellen deze rondleiding met als ‘extra’ activiteit daslookboter maken. Een
mooie dag en grote deelname aan deze activiteit.
High Tea in de tuin
De High Tea op zaterdag 30 mei was een groot succes. Op zondag 31 mei werd voor het
cursusproject Ronde Venen een (volgeboekte) High Tea gegeven.
Open dag Costerustuin
De Open dag op 7 juni, van 11.00 – 15.00 uur, met allerlei ‘groene’ activiteiten in de tuin trok veel
bezoekers.
Zomers rondje Costerustuin
Deze avondactiviteit op 15 juli is goed bezocht. Een mooie avond voor deze rondleiding met Isa van
der Heijden door de tuin (kruidenthee na afloop).
Rondleiding voor leergierige mensen
Kleine workshops op 26 juli om 14.00, 15.00 en 16.00 uur naar aanleiding van het boek ‘Niet zonder
elkaar’ van Louis Schoonhoven. De eerste twee workshops waren goed bezocht, sommige
deelnemers bleven ook het tweede uur. Om 16.00 uur was het klaar en gedaan!
Rondleiding Costerustuin 12 augustus
Rondleiding door Isa van der Heijden.
De kinderactiviteit op 15 augustus, tekenen met Jacqueline Boerebach en Isa van der Heijden trok
maar weinig belangstelling, maar de deelnemers die kwamen waren enthousiast.
Open Monumentendag
Op zondag 13 september konden bezoekers in de tuin terecht voor thee/koffie en informatie. De
edu-kastjes stonden in de tuin. Het landelijke thema was: Kunst en ambacht, maar in Hilversum
stond de architectuur van Dudok centraal n.a.v. ‘100 jaar Dudok’.
Plantuitgifte
Op zaterdag 3 oktober vond de jaarlijkse plantuitgiftedag plaats. Evenals vorig jaar was er ook weer
een stand met bloembollen.
Promotie en informatie
In 2015 heeft de promotie van de Costerustuin via de gebruikelijke kanalen (zie hieronder) plaatsgevonden.
De website en sociale media worden in 2016 verder benut. In 2015 is een filmpje met een drone gemaakt.
Grappig om te zien hoe de tuin er van boven uitziet: een experiment dat nog verder uitgewerkt kan worden.
Het filmpje is via de website te zien.
Website Costerustuin
De website is in 2015 verder uitgewerkt (www.costerustuin.nl)
Facebook Costerustuin
Informatie en foto’s worden ook via Facebook en Instagram verspreid.

https://www.facebook.com/pages/Botanische-Tuin-Dr-Costerus/182495185094139?ref=hl
https://www.instagram.com/costerustuin/
Nieuwsbrief Costerustuin
Minimaal twee keer per jaar wordt via e-mail een (korte) nieuwsbrief uitgestuurd met informatie
over activiteiten die komen of verslagen van activiteiten die kort geleden hebben plaats gevonden.
Aanmelden kan via de website-link: http://costerustuin.nl/inleiding-en-algemene-informatie/
CosterusCost
De CosterusCost verschijnt in voor- en najaar en wordt verstuurd aan de vrienden van de tuin.
Vermelding op website andere organisaties
De activiteiten van de Costerustuin zijn in het 1ste kwartaal op diverse websites geplaatst zoals:
Kunst en Cultuur Noord-Holland, Open Tuinen Noord-Holland, Hilversum op zijn best etc.
Overzicht kalender Uit in Noord-Holland
Ieder jaar in mei wordt in een extra bijlage van de Gooi- en Eemlander ‘Uit in Noord-Holland’ een
overzicht gegeven van activiteiten in Noord-Holland in lente en zomer. De Costerustuin is genoemd
in het overzicht van te bezoeken organisaties.
Tuinreservaten.nl
De Costerustuin staat op deze website vermeld.
Dag/week/maandbladen
De persberichten werden redelijk vaak geplaatst in de regionale bladen. Deze worden ook op de
digitale versie van de verschillende kranten gezet (met foto).
Boombergkrant
In de edities van de Boombergkrant van februari en november heeft een artikeltje over de
Costerustuin gestaan.

Website VVV Gooi
De vermelding op de website van VVV Gooi en Vecht is ook in 2015 gecontinueerd.
http://www.vvvgooivecht.nl/ .
Folder gemeente Hilversum
De Costerustuin is één van de voorbeelden die de gemeente noemt in het kader van ‘Hilversum stad
in het groen’. Vermelding in de Nederlandstalige en Engelse folder.
Andere vermeldingen
 De Costerustuin wordt vermeld in de gids voor groen en smakelijk Nederland en Vlaanderen
uitgave medio 2015 door de uitgeverij van de KNNV (Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging) te Zeist. Samenstelling: Groenmoes, auteur van publicaties
over natuurlijk moestuinieren/eerlijk voedsel. Gratis abonnement nieuwsbrief Groenmoes:
info@groenmoes.nl / www.groenmoes.nl
 In de nieuwsbrief van Connexxion ‘Herfst op weg’ editie Gooi stond een berichtje met foto
over de plantenruildag in oktober. Verspreiding in de bussen van Connexxion in het Gooi.
Contacten en samenwerking met andere organisaties
7 Tuinen in het Gooi
De Costerustuin participeert in de samenwerking van ‘de 7 tuinen in het Gooi’. In 2015 zijn geen
bijzondere samenwerkingsactiviteiten uitgevoerd.
Gemeente Hilversum
Deelname avond voor nieuwe inwoners op 17 november 2015. Een presentatie (tafel) in het
raadhuis van Hilversum. Deze activiteit levert direct informatie over de tuin aan nieuwe inwoners
van Hilversum. Het is wel jammer dat deze avond zo laat in het jaar wordt georganiseerd: de tuin is
in november al in winterslaap!
Zaadactie in samenwerking met Groei en Bloei
Dit jaar is geen zaadactie vermeld in het blad van Groei en Bloei.
Nationale Proeftuin
De Nationale Proeftuin heeft haar activiteiten moeten staken als gevolg van een verouderde website.
Het is nog niet duidelijk hoe en of dit initiatief wordt voortgezet.
Versa-vrijwilligerswerk
Met Versa-vrijwilligerswerk onderhoudt de Costerustuin nauwe banden. Versa verzorgt cursussen
voor vrijwilligers, levert een platform voor vacatures en werkt verbindend in de samenwerking
tussen vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers bij de tuin kunnen in overleg met het bestuur een cursus
volgen bij Versa. De kosten worden door de tuin vergoed.
Aandachtspunten 2015 – 2017
- Bekendheid vergroten en vriendenwerving
- Plan voor de collectie en de naamgeving van planten
- Doelgroepen onderzoek en de resultaten hieruit vertalen naar nieuwe initiatieven.
- Samenwerking zoeken met andere organisaties: in de regio en/of met hetzelfde aandachtsgebied.

Tinka Greebe

