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1.

Verslag van het bestuur

1.1

Doelstelling

IN HET KORT
De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) komt op voor historisch en hedendaags groen erfgoed: tuinen
en parken die van belang zijn door hun vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging
en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten. Hiernaast bevorderen we de
aanleg en ontwikkeling van nieuwe tuinen en parken: het groen erfgoed van de toekomst! De NTs
bestaat sinds 1980.

DIT WILLEN WE OPLOSSEN
In ons land gaat steeds meer groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder druk vanwege
bouwplannen, geldgebrek of het ontbreken van adequate kennis. En dat terwijl recent
wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen hoe belangrijk een groene leefomgeving is voor het
welzijn van mensen.

DIT WILLEN WE BEREIKEN
De NTs wil nu en in de toekomst nog meer groen erfgoed behouden en koesteren, kennis en
enthousiasme hierover delen en tuinbezoek stimuleren.

ZO BEREIKEN WE ONS DOEL
Deze kerntaken willen we realiseren door:
- hedendaagse en historische buitenplaatsen, bijzondere parken, tuinen en stedelijk groen te
beschermen en in stand te houden;
- expertise ter beschikking te stellen aan overheden en particulieren;
- kennis en bewustzijn te vergroten ten aanzien van groen cultureel erfgoed;
- onderzoek te doen naar tuin- en landschapsarchitecten en hierover te publiceren;
- kennis uit te wisselen door tuinen van donateurs open te stellen.

DIT IS WAAR WE TROTS OP ZIJN
We zijn onder andere trots op:
1. onze vrijwilligers: zij zorgen er met hun enthousiasme voor dat we onze doelen behalen;
2. de Open Tuinengids: door het samenstellen en uitbrengen hiervan hebben we al veel
waardevolle tuinen opengesteld voor een breed publiek;
3. de samenwerking tussen de verschillende erfgoedorganisaties in het Erfgoedcafé in NoordNederland.
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De doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting (NTs),
zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten:
1.
2.

3.
4.

5.

1.2

De stichting heeft ten doel de instandhouding en de bescherming van groen erfgoed in Nederland
alsmede de bevordering van aanleg en ontwikkeling van tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen
en landschappen.
Onder groen erfgoed worden onder meer begrepen: tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en
landschappen met een herkenbare aanleg, die van maatschappelijke betekenis zijn door:
a.
architectuur, vormgeving en inrichting
b.
beplanting
c.
cultuurhistorische waarde
d.
ligging, of
e.
ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten.
De bevordering van aanleg en ontwikkeling van tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en
landschappen heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de aangelegde groene omgeving.
De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door onder meer:
a.
het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en de publieke belangstelling voor de
doelen van de stichting;
b.
het adviseren en bieden van ondersteuning met betrekking tot het in stand houden,
beschermen, herstellen, beheren en zo nodig aanpassen van groen erfgoed;
c.
het adviseren over de aanleg en ontwikkeling van tuinen, parken, openbare
groenvoorzieningen en landschappen;
d.
het bevorderen van ontwikkeling en overdracht van kennis over groen erfgoed en aanleg en
ontwikkeling van tuinen, parken openbare groenvoorzieningen en landschappen;
e.
het voeren van procedures in en buiten rechte;
f.
het geven van voorlichting;
g.
het verwerven van fondsen;
h.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelen van de stichting in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Activiteiten

ORGANISATIE IN COMMISSIES
De NTs heeft haar werk georganiseerd rondom commissies. Binnen deze commissies voeren de
betrokken vrijwilligers de activiteiten uit. In 2019 kende de NTs vier commissies:
1. De Commissie Groen Erfgoed identificeert bedreigd groen erfgoed, selecteert projecten waar
ze zich sterk voor maakt, formuleert een dossierstrategie en voert deze uit.
2. De Open Tuinen Commissie laat donateurs en andere aspirerende tuinliefhebbers inspiratie
opdoen bij de bij de NTs aangesloten tuinen: het groene erfgoed van heden en toekomst, tuinen
die daadwerkelijk onderscheidend zijn of dit in potentie kunnen worden.
3. De Excursie Commissie trekt deze inspiratie nog een stap verder door en maakt bijzonder,
zeldzaam of voor het publiek gesloten groen erfgoed toegankelijk voor de gedreven
tuinliefhebber.
4. De Commissie Sociaal Tuinieren is eveneens een inspirator, maar dan voor startende
tuiniers in gemeenschappen met een grote afstand tot groen.
Ten slotte streeft de NTs ernaar de kennis over haar doelstellingen bij donateurs en het brede
publiek te verhogen en doet ze verslag over de verschillende sporen waarop ze actief is. Het
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Tuinjournaal, onze website, de periodieke nieuwsbrief en onze aanwezigheid op bijzondere
groenerfgoedevenementen zijn de middelen die we hiervoor inzetten.

REGULIERE ACTIVITEITEN
De reguliere activiteiten van de NTs vinden plaats gedurende het jaar, conform het beleidsplan.
Op hoofdlijnen bestaan zij uit:
- het permanent alert zijn op bedreigd groen erfgoed;
- de jaarlijkse publicatie van de Open Tuinen Gids;
- de organisatie van regionale bijeenkomsten van Open Tuin Eigenaren;
- het opsporen van mooie en bijzondere nieuwe tuinen waarvan de eigenaren de NTs niet kennen;
- de uitgave van het Tuinjournaal, twee maal per jaar;
- de organisatie van regionale bijeenkomsten van de coördinatoren en adviseurs van de
Commissie Groen Erfgoed;
- de organisatie van excursies;
- de publicatie van studies over tuin- en landschapsarchitectuur;
- de organisatie van speciale evenementen en projecten;
- de organisatie van het programma Sociaal Tuinieren;
- informatievoorziening en -uitwisseling via onze website, Twitter, LinkedIn en Facebook.

ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE VANAF 2017
In het beleidsplan 2017-2021 heeft de NTs een aantal beoogde activiteiten beschreven. Deze
zijn hieronder weergegeven, onderverdeeld in inhoud en randvoorwaarden:
Werken aan inhoud
1. Instandhouding groen erfgoed:
- In het beleidsplan staat dat de NTs zich met één of meer in het oog springende projecten wil
profileren. In 2019 waren dat de volgende projecten:
- In samenwerking met de stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)
organiseerde de NTs de studiedag ‘Klimaatbestendig groen’ (29 augustus 2019). Het doel was
kennisuitwisseling op het gebied van de problemen die er zijn of die gaan ontstaan door de
klimaatverandering: Wat zijn de gevolgen van de klimatologische veranderingen voor bijzondere
tuinen en welke aanpassingen vragen zij? Daarnaast wilden we met deze bijeenkomst onze
naamsbekendheid vergroten. Tijdens de studiedag waren ruim 80 mensen aanwezig.
- Groene Monumentendag: omdat we vinden dat er tijdens de Open Monumentendag meer
aandacht moet zijn voor groen erfgoed, heeft de NTs in 2019 een aantal monumentale tuinen
en parken (in iedere provincie, behalve Flevoland, één) bereid gevonden om op Open
Monumentendag (14 en 15 september 2019) hun poorten gratis open te zetten voor een groter
publiek. In totaal zo’n 1.500 mensen bezochten de historische open tuinen.
2. Ontwikkelen innovatieve projecten:
We hadden ons in het beleidsplan voorgenomen om innovatieve projecten te ontwikkelen die
aansluiten bij wat er speelt in het kader van ‘groen in de maatschappij’. In dat licht hebben we in 2019
ons project Sociaal Tuinieren succesvol voortgezet. In 2019 is gestart met de landelijke uitrol van het
project. Het project is overigens zo sterk gebleken dat het op eigen benen kan staan. De Stichting
Present heeft per 2020 alle activiteiten en verantwoordelijkheden van de NTs overgenomen. We
blijven wel betrokken als partner.
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3. Regionaal samenwerken:
- Het door de regioadviseurs van de Commissie Groen Erfgoed geïnitieerde Erfgoedcafé is in 2019
voortgezet. Dit Erfgoedcafé is ontstaan door een samenwerking tussen vier erfgoedorganisaties:
de Boerderijenstichting Groningen, Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting Het Tuinpad Op en
de NTs. Het heeft als doel kennisuitwisseling en het delen van ervaringen en samenwerking.
- In 2019 is de NTs begonnen na te denken over een nieuwe vormgeving van de Open Tuinen
Commissie. Uitgangspunt hierbij is een regionale oriëntatie. De vernieuwing wordt in 2020
verder uitgewerkt.
- De Open Tuinen Commissie organiseert regiobijeenkomsten voor en door de aangesloten
tuineigenaren.
- De Commissie Groen Erfgoed organiseert eveneens regiobijeenkomsten voor haar adviseurs.
Deze bijeenkomsten hebben een inhoudelijke insteek: het uitwisselen van ervaringen, onderling
contact, actuele ontwikkelingen m.b.t. groen erfgoed en aandacht voor de vraag hoe meer zicht
te krijgen op die ontwikkelingen in de regio.
Werken aan randvoorwaarden
De financiële situatie van de NTs structureel verbeteren (o.a. fundraisingsacties opzetten):
In 2019 heeft de NTs deze activiteit ingevuld door de Open Tuinen Gids los te gaan verkopen. Doel
was niet alleen inkomsten te genereren maar ook onze naamsbekendheid te vergroten. In totaal zijn
190 gidsen verkocht via de website van de NTs, bij aangesloten open tuinen, bij de Hortus Leiden,
het Rijksmuseum voor Oudheden, Teylers museum (Haarlem) en Villa Augustus (Dordrecht).
Verder maakt een aantal NTs-donateurs inmiddels gebruik van de regeling om voor minimaal vijf jaar
periodiek belastingvrij te schenken. Ook hebben we in 2019 een aantal nieuwe bedrijfsdonateurs
bereid gevonden onze activiteiten te ondersteunen.

RESULTATEN
In hoeverre hebben de resultaten van de verschillende NTs-activiteiten in 2019 bijgedragen
aan de beoogde verbeteringen?
De verbeteringen die wij nastreven, zijn:
1. nog meer groen erfgoed behouden en koesteren;
2. kennis en enthousiasme hierover delen; en
3. tuinbezoek stimuleren.
Ad 1. Nog meer groen erfgoed behouden en koesteren
De Commissie Groen Erfgoed werd in 2019 in 25 concrete situaties te hulp geroepen om een
schadelijke ingreep in het groen erfgoed te helpen voorkomen. In vijf gevallen kon de CGE niets
doen. Soms omdat deze niet binnen de statuten vielen (bijvoorbeeld individuele bomen). Soms
bleek de kwestie genuanceerder te liggen dan uit de melding naar voren kwam. Zo bleek de
renovatie van de bomenlaan bij het voormalige kasteel Marquette (nu een hotel) in Heemskerk
noodzakelijk en was deze bovendien op juiste wijze aangepakt. Soms ook kwam de melding pas
door als de vergunningsprocedures al achter de rug waren (Walkartpark Zeist).
In twintig gevallen kwam de NTs wel in actie. Bijvoorbeeld in het geval van:
- Park Voordaan in Groenekan: mede door een gezamenlijk met Erfgoedvereniging Heemschut
ingediende zienswijze kon de NTs woningbouw in het historische landgoed Voordaan helpen
tegenhouden.
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Domies Toen in Pieterburen: mede door de inzet van de NTs kon de botanische pastorietuin van de
financiële ondergang worden gered.
Landgoed Huys ten Donck in Ridderkerk: de NTs heeft beschadiging van het landgoed – door de
nieuwe oeververbinding in Rotterdam – samen met anderen helpen voorkomen.
Park Schakenbosch in Leidschendam: eind 2019 stuurde de NTs haar zienswijze naar de gemeente
Leidschendam. Deze houdt in dat het ontwerpbestemmingsplan voor het terrein van Schakenbosch
onzorgvuldig is voorbereid.
Klein Toornvliet in Groningen: de NTs heeft deze casus voorgelegd aan de rechter nadat de
gemeente Groningen opnieuw een vergunning had verleend voor de bouw van appartementen in
deze monumentale tuin, ondanks de opnieuw ingediende – en eerder gehonoreerde – zienswijze
van de NTs.

De regionale coördinatoren en adviseurs van de CGE hebben in 2019 waar mogelijk deelgenomen aan
het project ‘Kerkenvisies’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit om te voorkomen dat bij de
herbestemming van religieus erfgoed het bijbehorende groen erfgoed over het hoofd wordt gezien.
Erfgoedvereniging Heemschut vroeg halverwege 2019 de medewerking van de NTs bij de inventarisatie
van ‘nieuw’ groen erfgoed, dat wil zeggen cultuurhistorisch waardevol groen dat na 1965 is gecreëerd.
Aan dit ‘Post 65’-project werkte en werkt een tiental van onze regionale adviseurs en coördinatoren
mee.
Ad 2. Kennis en enthousiasme hierover delen
Om de kennis van en het enthousiasme over het groene erfgoed en de werkzaamheden die
we uitvoeren, met anderen te delen hebben we in 2019 de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Erfgoedcafé Groningen;
- artikelen in het Tuinjournaal;
- digitale nieuwsbrief die periodiek wordt verstuurd aan a) vrijwilligers en b) donateurs, vrijwilligers
en andere belangstellenden;
- excursies: Naar de bollen (6 april 2019), Verborgen buitenplaatsen in Walcheren (15 juni
2019), Nieuwe en oude buitenplaatsen in de Veluwe (22 juni 2019), Zeldzaam groen in
historisch Zwolle (24 augustus 2019);
- Groene Monumentendag: in iedere provincie, behalve in Flevoland, was op 14 en 15 september
2019 één monumentale tuin of parken gratis open voor een groter publiek dan alleen NTsdonateurs;
- aanwezigheid met een NTs-stand op verschillende (tuin)beurzen, waaronder de grote Gardenistabeurs die Groei & Bloei op 15-19 mei organiseerde;
- samen met Landschapsbeheer Drenthe organiseerde de NTs op 23 juni 2019 het event ‘Drentse
landgoederen in beeld’. Dit vond plaats op Landgoed Bosch en Vaart in Vries.
- de studiedag ‘Klimaatbestendig groen’ (29 augustus 2019) in samenwerking met de stichting
Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL). De studiedag vond plaats op Kasteel Huis Bergh
te ’s-Heerenberg.
- de tuinhistorische publicatie John Bergmans (1892-1980). Tuinarchitect en plantenkenner (Johanna
Karssen-Schuurmann en Marianne van Lidth de Jeude), die in februari 2019 verscheen;
- in zijn algemeenheid het PR-beleid.
Ad 3. Tuinbezoek stimuleren
-

Open Tuinengids 2019, met 350 prachtige en bijzondere open tuinen;
het Tuinjournaal (maart en september), met verdiepende artikelen over bijzondere tuinen;
maandelijkse vermelding van een specifieke open tuin via onze website en Facebook;
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exclusief voor de NTs is een fietsroute ontwikkeld: 'Groene historie, groene toekomst; een nieuwe
blik op tuinen in Amsterdam'. Deze route voert langs publieke parken en tuinen die na 1985 zijn
aangelegd of ingrijpend zijn gerenoveerd en die in de toekomst mogelijk tot ons groen erfgoed
behoren.

Overige resultaten
Het is lastig om precies aan te geven hoeveel nieuwe donateurs zich aanmelden na afloop van een
activiteit, omdat mensen zich veelal thuis achter de computer aanmelden. Op beurzen werven onze
vrijwilligers soms wel nieuwe donateurs die zich direct in laten schrijven. Gemiddeld zijn er na een
beurs twee nieuwe donateurs. Nadat we op een beurs hebben gestaan, zien we over het algemeen
ook een toename in het aantal nieuwe donateurs dat zich via de website aanmeldt. Eind 2019 had
de NTs bijna 2.700 donateurs, waarvan 18 bedrijfsdonateurs.
Eind 2019 had de NTs op Facebook 3.719 volgers. Daarmee vertoont het aantal volgers een goede
stijgende lijn. We berichten hier regelmatig over onze bijeenkomsten, over bedreigd groen
erfgoed, open tuinen en bijzondere tuinen.
Onze periodieke digitale nieuwsbrief werd eind december 2019 aan 2.905 e-mailadressen verstuurd.
Dit is een duidelijke toename ten opzichte van een jaar eerder (2.703 e-mailadressen).
Ten slotte hebben we in 2019 een traject op weg naar het CBF-keurmerk doorlopen. Per 1 januari
2020 zijn we nu geregistreerd als een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge
kwaliteitseisen. CBF is de toezichthouder die dit controleert. Zo is zeker dat de NTs bijdraagt aan een
betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.
In 2018 had de NTs zich aangesloten bij Goede Doelen Nederland, bestaande uit 170 leden. Met als
doel de organisatie verder te professionaliseren, kennis te delen en (meer) fondsen te werven. Het
CBF-keurmerk was een voorwaarde hiervoor.
In 2019 is een aantal zaken niet gelukt:
We hadden de ambitie om fondsenwervingsacties op te zetten. Deze zijn echter niet van de
grond gekomen omdat ook in 2019 de nadruk vooral lag op het doorvoeren van
bezuinigingen. Verder waren er wisselingen in het bestuur en op het NTs-bureau.
Het is niet gelukt onze financiële situatie structureel te verbeteren door een aanzienlijk aantal
nieuwe donateurs te werven. In 2019 zijn er wel nieuwe donateurs bijgekomen, maar er
hebben ook donateurs opgezegd.
Het regionaal werken is landelijk gezien nog onvoldoende van de grond gekomen. Dat lukt tot nu
toe alleen nog goed in Noord-Nederland. Wel zal, met de nieuwe organisatie van de Open Tuinen
Commissie waarvoor we in 2019 de voorbereidingen hebben getroffen, de regionale werkwijze
in 2020 nadere invulling krijgen.
Om de resultaten in kaart te brengen hebben we de volgende methoden gebruikt:
Inhoudelijke rapportages en fotoverslagen, vermeld op onze website;
Gesprekken met de verschillende commissies. In 2019 is bij elke bestuursvergadering een
afvaardiging van één van de commissies aanwezig geweest. Op deze manier willen we de band
tussen bestuur en commissie versterken en de commissie evalueren. Deze gesprekken zijn ook
bedoeld om de betreffende commissie haar eigen onderwerpen voor het voetlicht te laten
brengen en te bespreken;
Deelnemerslijsten van de excursies;
Periodieke verslagen van de commissies.
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2.

Toekomst

2.1

Activiteiten

In 2020 voert de NTs naast de reguliere (jaarlijkse) activiteiten, zoals eerder beschreven op
bladzijde 5, ook een aantal bijzondere activiteiten uit. Bijvoorbeeld:
- een symposium voor NTs-vrijwilligers en -donateurs in het kader van ons 40-jarig bestaan;
- naast de excursies in Nederland een tuinenreis naar Toscane, eveneens in het kader van het
lustrumjaar;
- de inzet op een betere interne communicatie, zodat vrijwilligers beter op de hoogte zijn van
elkaars activiteiten en ze elkaar kunnen versterken waar nodig. Dit moet er ook toe bijdragen
dat de verschillende commissies minder geïsoleerd van elkaar opereren. De nieuwsbrief voor
vrijwilligers is hiervoor een belangrijk communicatiemiddel;
- de NTs onder de aandacht brengen van een breed publiek. Om te voorkomen dat we ons doel
voorbij schieten, staat hierbij wel voorop dat we communiceren over een onderwerp dat voor
een breed publiek aantrekkelijk is.

2.2

Werkwijze NTs

INLEIDING
Het startpunt van onze werkwijze is dat de NTs groen erfgoed wil beschermen. Onze doelstelling is,
kortweg: De instandhouding en bescherming van groen erfgoed in Nederland alsmede de aanleg en
ontwikkeling van tuinen, parken, openbaar groen en landschappen
- door de maatschappelijke belangstelling hiervoor te vergroten;
- via informatie, voorlichting, ondersteuning en het vergroten van de hierover aanwezige kennis;
- en, als het moet, door juridische procedures te voeren.
Het bestuur is ervan overtuigd dat deze doelstelling ook in de komende jaren uitermate relevant
blijft. Groen erfgoed blijft ernstig bedreigd: de Nederlandse publieke ruimte krimpt en staat onder
zware economische druk. Instandhouding van groen erfgoed vraagt daarom om onze inzet over de
volledige breedte van de statutair beschikbare middelen. We zijn daarbij uniek: de NTs is een van
de weinige stichtingen in Nederland die groen erfgoed over de gehele breedte in haar doelstelling
heeft staan.

VIER SPOREN OM DE DOELSTELLING VAN DE NTS TE REALISEREN
De NTs werkt langs vier sporen om het groen erfgoed effectief te beschermen. Deze sporen
moeten in samenhang worden gezien; zij versterken elkaar.
1. De Commissie Groen Erfgoed identificeert bedreigd groen erfgoed, selecteert projecten waar
ze zich sterk voor maakt, formuleert een dossierstrategie en voert deze uit.
2. De Open Tuinen Commissie laat donateurs en andere tuinliefhebbers inspiratie opdoen bij
de bij de NTs aangesloten tuinen: het groene erfgoed van heden en toekomst, tuinen die
daadwerkelijk onderscheidend zijn of dit in potentie kunnen worden.
3. De Excursie Commissie trekt deze inspiratie nog een stap verder door en maakt bijzonder,
zeldzaam of voor het publiek gesloten groen erfgoed toegankelijk voor de gedreven
tuinliefhebber.

4. Tot slot willen we met het Tuinjournaal, de NTs-website en onze aanwezigheid op
bijzondere groenerfgoedevenementen de kennis over de doelstellingen van NTs bij
donateurs en het brede publiek verhogen en verslag doen over de bovenstaande sporen.

VERANTWOORDELIJKHEIDSVERDELING BINNEN DE NTS
Het zijn de commissies, allen vrijwilligers, die de activiteiten van de NTs verzorgen. Dit binnen de
door het bestuur gestelde beleidsmatige en financiële kaders. Iedere commissie heeft een voorzitter
die door het bestuur kan worden aangesproken op het functioneren van de commissie.
Het bestuur, allen vrijwilligers, is bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de NTs. Het bestuur:
- leidt de NTs operationeel en tactisch;
- stelt de jaarlijkse budgetten en het jaarverslag vast
- voert het jaarplan uit binnen het toegekende budget;
- bewaakt het functioneren van de commissies;
- geeft leiding aan het bureau;
- initieert projecten die commissies overstijgen;
- organiseert samenwerkingen met andere collega-organisaties;
- is verantwoordelijk voor de communicatie en PR naar het brede publiek en de donateurs.
Het bureau bestaat uit betaalde professionals, die het bestuur en de commissies in hun werk
ondersteunen. Daarnaast verzorgen zij (onder andere) de donateursadministratie, beantwoorden ze
vragen van donateurs en open tuinen eigenaren, verzorgen ze de NTs-communicatie naar donateurs,
stakeholders en het publiek en houden ze de website bij.

DOELSTELLINGEN REALISEREN MET BEPERKTE FINANCIËN
De NTs is een stichting met zo’n 3.000 donateurs met jaarlijkse inkomsten van 130.000 euro. Hun
contributies bepaalden in 2019 meer dan 90% van de inkomsten, de overige 10% betreft giften van
instanties die verbonden zijn aan het sociaal tuinieren. Om de financiën te verstevigen werken we
aan een stabiel donateursbestand, met aanwas van nieuwe generaties tuinenliefhebbers. Daarnaast
willen we derde geldstromen, zoals subsidies, sponsoring en giften, beter benutten.
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3.

Organisatie

De Nederlandse Tuinenstichting heeft een ANBI-status en is CBF-erkend.
KvK nummer: 41127203
Fiscaal nummer: 0065.03.238
Contactgegevens:
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
E info@tuinenstichting.nl
W www.tuinenstichting.nl
T 020-6235058

3.1

Bestuur

Het bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk.
In elke commissie zit een afgevaardigde uit het bestuur.
In 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Hein Krantz – Voorzitter (tot 1 januari 2020)
Hoofdfunctie (functie in het betaalde werkzame leven): geen
Nevenfuncties (functies bij andere organisaties):
- voorzitter Natuurwetenschappelijke Commissie Zuid-Hollands Landschap
- secretaris-penningmeester stichting Leiden Stad van Muziek
- voorzitter Nederlandse Luitstichting
- secretaris Vakgroep Groen erfgoed
- bestuurslid stichting Huis te Manpad
Carien van Boxtel – Vicevoorzitter (PR, kantoor) (tot 1 augustus 2019)
Hoofdfunctie: eigenaar Carien van Boxtel Tuin- en landschapsontwerp, huisontwerper/
beplantingsadviseur bij Koningkijke JUBHolland, Noordwijkerhout
Nevenfuncties: bestuurslid Stichting TorenTuin Zaltbommel
Albert van Zadelhoff – Penningmeester (tot 1 januari 2020)
Hoofdfunctie: Senior Manager Retail Banking bij Triodos Bank
Nevenfuncties:
- Penningmeester Van Panhuys Stichting
- Commissaris Stichting Waste no Waste
- Penningmeester Stichting Foundation Farm Flower Fragrances
- Voorzitter RvT Beurshandel Certificaten HZPC
- Wageninger Ambassadeur
Lara de Graaf – Secretaris (personeel, Redactiecommissie)
Hoofdfunctie: landschapsarchitect bij Noordanus & Partners (tot 1 juli 2018), zelfstandig tuin- en
landschapsarchitect bij LDG Landscape architecture, Design & Garden (vanaf 1 juli 2018)
Nevenfuncties: bestuurssecretaris bij stichting Re-Wildlife
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Geeskelien Wolters – Bestuurslid (Open Tuinen Commissie)
Hoofdfunctie: geen
Nevenfuncties: geen
Annemiek Tromp – Bestuurslid (Commissie Groen Erfgoed)
Hoofdfunctie: programmamanager duurzame gebiedsontwikkeling bij Rijkswaterstaat.
Nevenfuncties:
- vicevoorzitter provinciale commissie Zuid-Holland, Heemschut
- bestuurslid Groene projecten Wijkberaad Bezuidenhout: Werkgroep Groene Schenk, Werkgroep
Pleinen, Gebruikersgroep Haagse Bos/Malieveld, Werkgroep Duurzaam
Gea de Groot-Op den Brouw – Bestuurslid (juridische zaken, personeel) (tot 1 januari 2020)
Hoofdfunctie: geen
Nevenfuncties: een
Michiel Plomp – Bestuurslid (Excursie Commissie)
Hoofdfunctie: hoofdconservator van de Kunstverzamelingen in Teylers Museum
Nevenfuncties: geen
Robertien Aberson – Bestuurslid (Sociaal Tuinieren Commissie)
Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur, ontwerper en coördinator 'Tuin- en Landschapsinrichting' (BSc)
Nevenfuncties: geen

3.2

Werknemers

Op het kantoor van de Nederlandse Tuinenstichting werken twee betaalde professionals:
-

Hoofd bureau (2 dagen per week, zzp)
Administratief medewerker (2 dagen per week)

De boekhouding wordt extern bijgehouden op zzp-basis.

3.3

Vrijwilligers

De NTs bestaat grotendeels uit vrijwilligers, zowel het bestuur als de commissies en de
vertegenwoordiging op groenevenementen. In totaal beschikte de NTs in 2019 over zo’n 70
vrijwilligers. De NTs organiseert geen collectes en beschikt dus niet over collectanten; onze
vrijwilligers doen aan de NTs gerelateerd inhoudelijk werk.
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4.

Jaarrekening 2019

De jaarrekening over 2019 is als apart verslag op de website opgenomen.
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5.

Begroting 2020

De begroting 2020 is als apart document op de website opgenomen.
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6.

Fondsenwerving en verantwoording

De NTs is een organisatie die met weinig middelen veel doet. Deze middelen verkrijgen we
bijna exclusief via jaarlijkse donaties en legaten van particulieren en kleine ondernemingen.
Voorop staat dat wij de werving van donateurs zoveel mogelijk combineren met activiteiten die
in het teken staan van onze missie en de inzet van vrijwilligers. Bijvoorbeeld door aanwezig te
zijn op beurzen en door middel van een attractieve website, waar we ook rapporteren over de
impact van onze werkzaamheden. Voor ons volledige beleid op het gebied van fondsenwerving
verwijzen we naar het beleidsplan 2017-2021 op onze website.
Sinds 2019 beschikt de NTs over een juridisch deskundige vrijwilliger die onze donateurs kan
ondersteunen bij vragen over periodiek schenken en de fiscale voordelen daarvan. Een aantal
donateurs maakt gebruik van deze mogelijkheid. Verder hebben bestuur en bureau geprobeerd
om nieuwe bedrijfsdonateurs te werven. Dit is in beperkte mate gelukt.
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