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TERUGBLIK OP 2018
2018 was een bijzonder jaar voor de Natuurtuin. We vierden het 30-jarig
bestaan van de Natuurtuin en dat kwam op verschillende momenten nadrukkelijk
aan de orde. Zo werd het logo van de Natuurtuin, het vogeltje, voor de
gelegenheid opgevrolijkt met een feesthoedje en een versiersel met het cijfer 30
er op. Er verscheen een uitgebreid artikel over de historie van de Natuurtuin in
het wijkblad, dat tegenwoordig meer een ‘stadsdeel’-blad is trouwens: Hart van
Nijmegen. We hadden een extra ‘feestelijk’ vrijwilligersuitstapje naar de Bastei,
met een mooie wandeling door de Stadswaard en een gezellige afsluiting bij het
pannenkoekenrestaurant.
En ook tijdens de meer reguliere evenementen probeerden we het 30-jarig
bestaan een plekje te geven, denk aan Féte de la Nature (of Vier de natuur, in
beter Nederlands), het grote oogstfeest, het buitenconcert onder het luifel en de
vogel- en spinnenexcursie.
En onze kerntaken gingen in 2018 natuurlijk ook gewoon door.
We ontvingen 3.000 basisschoolleerlingen voor onze buitenlessen.
Die lessen werden in 2018 voor een groot deel ook vernieuwd: Er werden 10
natuurpaden voor de onderbouw helemaal gemoderniseerd.. En we lieten een
mooie flyer maken om onze nieuwe natuurpaden op scholen onder de aandacht
te brengen. Dan blijkt weer op hoeveel goodwill de Natuurtuin kan rekenen, want
een professionele vormgeefster ontwierp de flyer gratis voor ons. Ook als we op
andere vlakken professionele hulp nodig hebben, blijkt vaak dat voor de
Natuurtuin een vriendenprijs mogelijk is. Dat waarderen we zeer!
In 2018 is het beheerplan van onze natuurtuin helemaal geactualiseerd. Ook is
de natuurwaarde van de tuin op een systematische manier in kaart is gebracht.
Naast boeketten bloemen verkopen we inmiddels ook zakjes kruidenthee uit
eigen oogst.
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Door de komst van een actieve vrijwilliger heeft de organisatie en de
administratie een impuls gekregen en is tot een volwaardige afdeling uitgegroeid.
2018 was het jaar waarin we intensief samenwerkten met de Kinderboerderij,
onze imkers en de imkervereniging, en met de educatieve tak van De Bastei.
We maakten in 2018 via de nieuwsbrief, de website, het wijkblad, de buurtapp
en diverse sociale media breed bekend wat er allemaal gebeurt in de Natuurtuin.
2018 was het jaar van een paar opmerkelijke bestuurlijke vraagstukken. We
werden verrast door een torenhoge OZB-aanslag van de gemeente, omdat we
ineens voor het hele terrein werden aangeslagen. Het bezwaar dat we
aantekenden leidde gelukkig tot een flinke verlaging, maar we stoeien
ondertussen nog wat verder over de precieze grondslag van deze heffing. En de
nieuwe privacywetgeving, of in vaktermen: de AVG, dwong ons goed te kijken
welke persoonsgegevens wij zoal opslaan en of we dat conform de regels doen.
In 2018 namen we afscheid van bestuurslid Marjolijn Mijling . Het
gemeenteraadswerk is veeleisend .
Ook nemen we afscheid van Django Draaisma, onze penningmeester. Zijn
vertrek is minder abrupt en hij is gelukkig nog even beschikbaar om de nieuwe
penningmeester in te werken. Want gelukkig hebben we een nieuwe
penningmeester gevonden, die de taken binnenkort over zal nemen van Django:
Pietie van den Berg is een ervaren bestuurslid van vrijwilligersorganisaties en
wordt onze nieuwe penningmeester. Het bestuur zoekt ook nog een nieuwe
secretaris
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Bestuur per 31 december 2018
Stijn Verbruggen (voorzitter)

Django Draaisma (penningmeesteer)

Peter Engelhard (secretaris)

Nico v.d. Poel (bestuurslid)

Lieke Honée (bestuurslid
Coördinatieteam per 31 december 2018
Corien Baars (coördinator educatie)
Marja Luyben (coördinator onderhoud)
Miek Schellekens (coördinator kruiden- en bloementuin)
Louis van der Heijden (medewerker productontwikkeling)
Mari-José Weijs-Jeuken (coördinator organisatie en administratie)
Totale inzet van vrijwilligers verdeeld over de onderdelen.

Educatie
Onderhoud
Kruiden- en bloementuin
Algemene taken (oa
website, nieuwsbrief)
Coördinatieteam
Bestuur
Totaal

Totaal
8
14
7

Man
2
7
1

Vrouw
6
7
6

3

1

2

5
5
42

4
4
19

1
1
23

Daarnaast zijn er een tiental mensen, die desgevraagd hand- en spandiensten verrichten.
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Overzicht scholing vrijwilligers
Bloemen en Kruidentuin

Bezoek aan kruidenrijk in Haaren.
Workshop Fermenteren

Onderhoud

Rondleiding en ontvangst bij de
Hortus

Educatie

Bomencursus onder leiding van
Lieke Vullings

Leerlingenaantal
Wij hebben dit najaar 46 aanvragen gehad wat inhield dat er 1293 kinderen
natuurpaden hebben gelopen. Samen met het voorjaar ( 65 aanvragen 1777
kinderen) zijn dit totaal 3070 kinderen voor het seizoen 2018.
Voorjaar

Najaar

Totaal

2015

2291

1145

3436

2016

1819

753

2572

2017

2060

600

2660

2018

1777

1293

3070
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Overzicht extra activiteiten
10 maart

NL doet, met als bijzondere inzet van oudminister Jeroen Dijsselbloem

13 mei

Vogelexcursie

27 mei

Vier de natuur

26 juni

Concert in de buitenlucht door Canisius
Concertband

26 augustus

Spinnenexcursie

26 augustus

Oogstfeest in samenwerking met de
Kinderboerderij

21 oktober

Spinnenexcursie
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