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De tuin in 2016
In 2016 stond het onderhoud van de tuin centraal. In het eenjarige perk is een proef gestart waarbij
het perk zo vol mogelijk is aangeplant met allerlei verschillende eenjarige planten. Vooral botanische
soorten, maar ook groentegewassen van vroeger en een enkele tweejarige. In 2017 gaan wij hier mee
door.
Het Costhuys heeft een opknapbeurt gekregen. Reparatie van verrotte hoekstukken en een grote
schilderbeurt was hard nodig.
In het najaar is de beukenhaag gesnoeid door Rissik Hoveniers. De grote bomen (Liriodendron,
Ginkgo en Juglans) zijn geïnspecteerd door Symbio boomverzorging. De bomen zijn in goede conditie
en krijgen voor zover nodig een snoeibeurt in 2017. De Grootbladige berk (Betula maximowicziana)
was al een paar jaar ter ziele en is dit najaar verwijderd.
Achter de schermen wordt doorlopend gewerkt aan de presentatie van de Costerustuin via internet.
Naast publiceren van informatie op de website, via Facebook en foto’s op Instagram, is dit jaar ook
gestart met zoekmachineoptimalisatie om de Costerustuin via internet beter zichtbaar te maken.
Het bestuur
Het bestuur bestond in 2016 uit: Tinka Greebe (voorzitter), Piet Vulto (penningmeester), Sita van de
Koppel (bestuurslid), Jos Ketelaar (bestuurslid) en Jan Meijer (bestuurslid). Jan Meijer is in 2016
aangetreden. Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur vergadert regulier vier keer per jaar.
Vrijwilligers
Het jaar is gestart met de jaarlijkse vrijwilligersvergadering op 13 februari 2016. De twee
grootonderhoudsdagen hebben plaatsgevonden op 19 maart en 29 oktober. Tijdens het
vrijwilligersuitje op zaterdag 13 augustus is het Naardermeer verkend met een vaarexcursie. Het
tuinjaar is afgesloten met een koffieochtend bij restaurant De Kaars op 10 december.
Eind 2016 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. De vrijwilligers ontvangen geen
financiële vergoeding voor het werk dat gedaan wordt.
Vrienden
Eind 2016 waren 201 personen vriend van de tuin. Het aantal afmeldingen bedroeg 14, het aantal
nieuwe aanmeldingen bedroeg 4. De minimale bijdrage per vriend is € 15. Geschoond voor enkele
bijzondere giften bedroeg de werkelijke bijdrage in 2016 gemiddeld € 21,40 (in 2015 € 21,00).
Vrienden ontvingen in voor- en najaar het tuinbulletin De Costerus Cost. De traditionele
vriendenavond vond plaats op 28 oktober in Verpleegtehuis Gooizicht. Arie Koster heeft tijdens deze
avond een lezing over bijen gegeven, over zowel honingbijen als wilde bijen.
Financiën
De Costerustuin heeft financieel gezien een rustig jaar achter de rug. Het Costhuys is in 2016
gerenoveerd door onze eigen vrijwilligers. De kosten daarvan zijn daardoor beperkt gebleven en
betreffen alleen de gebruikte materialen. In december heeft onze hovenier nog een flinke snoeiklus
uitgevoerd. Maar verder hadden we in 2016 alleen de reguliere exploitatie-uitgaven. Omdat de
vriendenbijdrage ten opzichte van voorgaande jaren maar weinig afnam konden wij onze voorziening
onderhoud weer extra voeden. We beschikken inmiddels over een flinke buffer voor toekomstig groot
onderhoud.
Het financieel verslag 2016 van de Costerustuin is te vinden op de
website: http://costerustuin.nl/downloads/ De Costerustuin is een erkende ANBI organisatie en is
opgenomen in de stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD).

Activiteiten 2016
Dit waren de activiteiten in de Costerustuin in 2016:
Rondleidingen
Er zijn twee rondleidingen gegeven in het voorjaar (22 april en 13 juni) en twee rondleidingen in het
najaar (26 augustus en 19 september). Het animo voor deze rondleidingen was niet groot.
Workshop ‘Daslookboter maken’.
Deze activiteit vond plaats op 30 april en bestond uit een rondleiding door de tuin, Daslookboter
maken en napraten met kruidenthee. De workshop was volgeboekt en de deelnemers waren
enthousiast. Gratis een Daslookplant mee naar huis nemen was helemaal top!
High Tea in de tuin
De High Tea’s op zaterdag 29 mei en 20 augustus waren een groot succes. Deze middagen zijn altijd
volgeboekt. De deelnemers zijn zonder uitzondering enthousiast over het aantal verschillende hapjes,
de bijzondere recepten en de verrassende combinaties van de planten die in de gerechtjes zijn
verwerkt. Een paar uur kijken, ruiken, proeven en luisteren naar Ellen Brandligt. Zij weet de
deelnemers te boeien met haar kennis over kruiden en toepassingen van kruiden/planten in de tuin.
Open dag Costerustuin
De Open dag op 26 juni, van 11.00 – 15.00 uur, met allerlei ‘groene’ activiteiten in de tuin trok veel
bezoekers.
Open Monumentendag
Landelijke thema Open Monumentendag 2016: Iconen en Symbolen. Landelijk doel Monumentendag:
burgers betrekken bij monumenten in hun gemeente. De gemeente Hilversum brengt ieder jaar een
mooie publicatie (folder) uit met korte informatie over alle deelnemende organisaties. Op zondag 11
september konden bezoekers in de tuin terecht. De edu-kastjes, met informatie over de tuin, stonden
verspreid in de tuin. Ongeveer 35 bezoekers kwamen naar de tuin, waarvan een groot aantal de tuin
voor het eerst bezocht.
Plantuitgifte
Op zaterdag 1 oktober vond de jaarlijkse plantuitgiftedag plaats. Een gezellige activiteit waar ook veel
vrienden van de tuin naar toe komen. De hele ochtend was het een komen en gaan van mensen die
planten kwamen brengen en halen.
Vriendenavond
De vriendenavond op 28 oktober was in 2016 ook opengesteld voor andere belangstellenden. Ook
andere Hilversummers die in bijen geïnteresseerd zijn, kwamen naar de bijenlezing van Arie Koster.

Promotie en informatie 2016
In 2016 heeft de promotie van de Costerustuin via de gebruikelijke kanalen (zie hieronder)
plaatsgevonden. De website en sociale media werden in 2016 verder benut.
Website Costerustuin
De website is in 2016 verder uitgewerkt (www.costerustuin.nl). De website wordt honderden keren
per maand bezocht. Ook internationaal is er belangstelling. Voorbeeld: in december 35 bezoekers uit
de VS. De meeste bezoekers komen via een Google-zoekopdracht binnen, gemiddeld 70 keer per
maand. Ongeveer 50 bezoekers zijn bekenden die direct naar de Costerustuin website klikken. Ook via
links op andere websites wordt doorgeklikt naar de website. Via boombergwijk.nl, 7tuineninhetgooi.nl,
agneskruiden.nl, gooiseheemtuin, mooisteroutes.nl, opentuinagenda.nl en opzijnbest.nl. In 2016 is
begonnen met zoekmachineoptimalisatie.
Facebook Costerustuin
Informatie en foto’s worden ook via Facebook verspreid.
https://www.facebook.com/pages/Botanische-Tuin-Dr-Costerus/182495185094139?ref=hl
Facebook wordt matig bezocht. De waardering voor de pagina is hoog, maar de berichten worden niet
veel geliket. Relatief goed scoren berichten over de Rondleidingen (Proef de planten e.d.), maar ook
een bericht als Welke planten worden dit jaar het hoogst. Dit bericht is 199 keer bekeken, met 4 likes.
Het bericht Vrijdagavond hebben we erg genoten van de enthousiaste voordracht van Arie
Koster heeft 154 views en maar één like.
Instagram
Instagram heeft ongeveer 100 volgers, waaronder botanische en andere tuinen over de hele wereld.
Elke geplaatste foto (en dat zijn er enkele per week) wordt geliket door een bonte verzameling volgers

en toevallige passanten. Van St. Petersburg tot Japan en van Australië tot Zweden wordt de
Costerustuin bekeken.
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. De
Cost ligt ook in de info-kast bij de ingang van de tuin.
Costerustuin folder
De folder van de tuin geeft algemene informatie en bevat een plattegrond met opsomming van alle
plantenorden die in de tuin te zien zijn. Deze ligt in de info-kast bij de ingang van de tuin en wordt
verspreid tijdens (promotie) activiteiten.
Vermelding op website andere organisaties
De activiteiten van de Costerustuin worden in het eerste kwartaal op diverse websites geplaatst.
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 worden redelijk vaak geplaatst in de regionale bladen. Ongeveer 80% van de
persberichten wordt in één of meerdere regionale bladen gepubliceerd. De digitale versie wordt op
verschillende websites geplaatst (o.a. Buurtlink).
Boombergkrant
Artikelen in de Boombergkrant (buurt Boomberg) zijn in 2016 niet regelmatig aangeleverd. In editie nr
121 februari 2016 stond is een artikel geplaatst van Benita Post over de winter in de tuin en
aanbieding van zaden.
Website VVV Gooi
De vermelding op de website van VVV Gooi en Vecht is ook in 2016 gecontinueerd. De VVV plaatst alle
persberichten op de eigen website http://www.vvvgooivecht.nl/.
Folder gemeente Hilversum
De Costerustuin is één van de voorbeelden die de gemeente noemt in het kader van ‘Hilversum
Mediastad’. Vermelding op de plattegrond van de Nederlands- en Engelstalige folder.
Andere vermeldingen

De Costerustuin wordt vermeld in de Uitwaaier 1 juni t/m 31 augustus 2016 op pagina 47 (informatie
bezienswaardigheden).

HilversumsNieuws heeft op 2 juni 2016 het artikel ‘High tea met brandneteltaart’ gepubliceerd n.a.v.
de high tea op 29 mei.

In het weekend magazine Zomertijd van de Noord-Hollandse bladen van Holland Media combinatie
heeft op 16 juli 2016 een artikel met foto’s (twee pagina’s) over de Costerustuin gestaan. Titel:
‘Oorlog en vrede in een botanische tuin’.

De Gooi- en Eembode (huis-aan-huis blad) heeft op 2 juni het artikel (met foto) ‘Wandeling met uitleg
door Corversbos en Costerustuin’ gepubliceerd op de Wmo-Seniorenpagina.
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 2016 zijn geen
bijzondere samenwerkingsactiviteiten uitgevoerd.
Gemeente Hilversum
Presentatie van de Costerustuin tijdens de avond voor nieuwe inwoners op 15 november 2016 in het
raadhuis van Hilversum. Nieuwe inwoners worden breed geïnformeerd over activiteiten in Hilversum.
De presentatie van de Costerustuin (tafel met info en diavoorstelling op laptop) trekt veel
belangstelling. Het is wel jammer dat deze avond zo laat in het jaar wordt georganiseerd: de tuin is in
november al in winterslaap!
Zaadactie
Er wordt naar een andere vorm gezocht om de zaden uit de Costerustuin aan te bieden. Magazines
zijn niet meer geïnteresseerd in het aanbieden van zaden middels een artikel. De (doorlopende)
aanbieding van zaad via de website wordt in 2017 weer opgepakt.

Versa-vrijwilligerswerk
Versa-vrijwilligerswerk verzorgt cursussen en informatie voor vrijwilligers, levert een platform voor
vacatures en werkt verbindend in de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers
kunnen in overleg met het bestuur een cursus volgen bij Versa. De kosten worden door de tuin
vergoed.




Aandachtspunten voor 2017
Taken in de organisatie inventariseren, (her)waarderen en verdelen over bestuur en vrijwilligers.
Een voorzitter werven i.v.m. vertrek huidige voorzitter eind 2017.

Tinka Greebe

