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Jaarbericht

De Stichting Tuin van Kapitein Rommel,
opgericht in 1993, biedt mensen van alle
leeftijden en met zeer diverse achtergronden de
gelegenheid elkaar te ontmoeten en zich actief
in te zetten bij het onderhoud en de verfraaiing
van de natuurtuin en ontmoetingsplek. Ook
bezoekers die in een ontspannen sfeer, met
een kopje koffie, willen genieten van de tuin zijn
van harte welkom.
Centraal in de tuin ligt de vijver met
daaromheen verschillende natuurlijke milieus.
Een fraaie ontmoetingsruimte, een plantenkas
en een werkschuur complementeren het
geheel.
Regelmatig worden culturele en recreatieve
evenementen voor kleine of grotere groepen
georganiseerd, exposeren amateurkunstenaars
hun werk of zijn er speciale educatieve
projecten voor schoolkinderen. Mensen met
beperkingen, ongeacht van welke aard,
behoren nadrukkelijk tot de doelgroep.
Alle activiteiten worden zo goed als uitgevoerd
door vrijwilligers. Sommigen hebben een vaste
taak binnen het geheel, zoals onderhoud van
een deel van de tuin of een functie als
gastvrouw/-heer voor het terras; anderen zijn
op afroep beschikbaar voor bepaalde
werkzaamheden. Buiten de openingsuren is de
Tuin te huur voor kleine bijeenkomsten.
Zowel de aantrekkelijke locatie als de vele
mogelijkheden voor allerlei contacten geven de
Tuin een unieke culturele ontmoetingsfunctie in
Castricum

Wat deden wij in 2017
De Tuin van Kapitein Rommel leeft, zoals iedere tuin, met
de seizoenen. Op de eerste mooie lentedagen zijn de
sneeuwklokjes het teken dat bezoekers welkom zijn en op
de ‘NLdoet’ dag gaan we met gasten aan de slag. Als alles
weer groen wordt, volgen de activiteiten elkaar in hoog
tempo op. De grote lijn is van jaar tot jaar hetzelfde, maar
ook 2017 had zo zijn eigen invulling.
Ook dit jaar stond de ontmoeting centraal en is het
verheugend dat veel mensen de informele sfeer en de
vriendelijke ontvangst van onze vrijwilligers waarderen.
Nieuwe vrijwilligers nemen van tijd tot tijd de plaats in van
degenen die er mee stoppen: soms om
gezondheidsredenen, soms door veranderde interesses.
Maar door de prettige onderlinge contacten krijgt het geheel
zo steeds weer een nieuw gezicht en komen nieuwe
plannen aan bod.
Steun van externe organisaties kan een extra stimulans zijn
voor iets bijzonders. Het ‘Betrekken bij Groenfonds’ van de
provincie maakte het mogelijk om met de tuinvogelconsulenten van de Vogelbescherming drie cursusmiddagen
te wijden aan het meer geschikt maken van de eigen tuin
voor vogels. De gemeente gaf projectsubsidie voor
tuinbezoek van bewoners van zorginstellingen en
ondersteunt ook de wijkontmoeting voor thuiswonende
ouderen. De cliënten van de SIG (organisatie voor
ondersteuning van mensen met een beperking) deden mee
aan creatieve activiteiten. Wikipedia was behulpzaam bij het
plaatsen van 27 bordjes met QR-codes zodat bezoekers
met hun smartphone extra informatie over bomen en planten
kunnen krijgen.
De Tuin doet ook mee aan allerlei initiatieven, zoals het
paaseieren zoeken, de Kunstfietsroute en vele andere
ontmoetingsmomenten.

Natuur van alle kanten

Cultuur

De Tuin biedt veel soorten natuur: een stinzenbosje,
waar al vroeg bolletjes bloeien, de bloemenborder
waar vlinders op af komen, de kruidentuin, de vijver
met planten, vissen en insecten, de kweekkas,
verschillende natuurlijke milieus met hun eigen
plantengroei, de bomen en struiken. En dat alles
vroeg veel onderhoud om het hele jaar door
aantrekkelijk te blijven en de bezoeker steeds weer
iets nieuws te bieden. Volop werk voor de vrijwilligers
dus. De gemeente hielp bij het onderhoud van de
bomen.

Amateurkunstenaars uit de regio stelden hun werk
ten toon, iedere twee maanden zag de
ontmoetingsruimte er anders uit. Pincet en Penseel
werkt graag naar de natuur in de tuin. Actiekoor “de
Straatklinker” is vaste bewoner en bij allerlei
evenementen was er muziek van lokale
amateurgroepen, van kinderliedjes tot kerstliederen,
van meezing-liedjes tot de historische
grammofoonplaten van Kapitein Rommel. Bij het
Pompoenenconcert, als klapstuk aan het eind van de
zomervakantie, was dit keer het podium voor
Unicorn, een muziekgroep die in Castricum zeer
geliefd is.

Milieu-educatie
Alle basisschoolleerlingen van groep zes en zeven
werden in april uitgenodigd voor een lesochtend in de
tuin: kijken, benoemen, proeven, zelf doen. In de
schoolvakanties waren er voor kinderen verschillende
speurtochten of knutselprogramma’s waarbij ze
spelenderwijs natuur- en milieukennis oppikten.
Regelmatig werden er rondleidingen of lezingen
gehouden, zoals onder andere een lezing over
bomen en struiken in de winter.

Ontmoeting
De centrale functie van de Tuin is ontmoeting. Iedere
inwoner of bezoeker van Castricum is elke werkdag
welkom om rond te kijken, op het terras of in de
gezellige ontmoetingsruimte neer te strijken met een
kopje koffie of (kruiden-)thee en een praatje te
maken. Jonge ouders spreiden een kleed uit voor
hun baby’s en kleuters, mensen op leeftijd komen
een bordspel spelen of halen herinneringen op,
treinreizigers spreken af elkaar vóór een wandeling
te ontmoeten en trimmers puffen uit na hun bosloop.
Gastvrij en informeel, zonder verplichtingen en ook
mensen met beperkingen zijn altijd welkom.

Midden in de gemeente
Niet alleen ligt de Tuin als een spin in het web in het
oude hart van Castricum, ook werkten we dit jaar
weer met allerlei partners samen. We konden met
subsidie van de gemeente en samen met de Vivazorgorganisaties een aantal bewoners van de
Santmark en de Boogaert een ochtend ‘in het groen’
bezorgen. De jaarlijkse topper voor jonge kinderen,
de Sprookjestuin aan het begin van de
zomervakantie, trok een record aantal bezoekers:
1167 in vijf dagen.
De Tuin doet ook mee aan allerlei andere initiatieven
zoals het paaseieren zoeken, de Open Tuinendagen
en de Kunstfietsroute, en vele andere ontmoetingsmomenten.
Mede door de samenwerking met Groei en Bloei
werd de jaarlijkse plantenmarkt een succes: iedereen
kon eigen kweek inbrengen om te ruilen of te
verkopen.
Het motto:
“de Tuin van Kapitein Rommel groeit en bloeit”
willen we ook de komende jaren graag uitdragen.

Verhuur
U kunt de ontmoetingsruimte met daarbij de Tuin
huren. Het is een ideale plek voor het vieren van
feestelijke gebeurtenissen. Ook voor vergaderingen,
cursussen, lezingen en andersoortige bijeenkomsten
biedt de Tuin een prima gelegenheid.
De ontmoetingsruimte geeft met zijn glazen
gevelwand een prachtig zicht op de Tuin. Vóór het
gebouw is een ruim deels overdekt terras met tafels,
stoelen en parasols, waar u kunt genieten van alles
wat de Tuin te bieden heeft. De ontmoetingsruimte is
geschikt voor ongeveer 30 personen en is voorzien
van een compleet ingerichte keuken, Huur is mogelijk
in het weekend en op werkdagen ’s avonds.

Financieel overzicht 2017
De Tuin is voor zijn voortbestaan sterk afhankelijk van de
verhuur en de opbrengsten van de georganiseerde
activiteiten. Ondanks dat dit jaar de Sprookjestuin 5
dagen open was, en niet 7 zoals vorig jaar, was de
opbrengst van deze activiteit hoger dan vorig jaar. Dit
kwam mede door de opbrengsten van de catering. Dit
vertaalt zich natuurlijk ook in het financiële resultaat. Ook
de andere activiteiten hadden bijna allemaal een meer of
minder positief resultaat. De verhuur van de
ontmoetingsruimte is, wat de activiteiten betreft, de
belangrijkste inkomstenbron.
De subsidie van de gemeente en daarnaast de incidentele
subsidies voor extra activiteiten blijven noodzakelijk.
Tenslotte niet te vergeten de Vrienden van de Tuin, die
met hun donaties en giften een belangrijke bijdrage
leveren voor het voortbestaan van de Tuin.
Omdat voor het jaar 2018 veel uitgaven voor het
onderhoud van het interieur worden verwacht, is hiervoor
een dotatie aan de voorziening onderhoud gedaan. Dit
bedrag komt ten laste van het resultaat.

Balans per 31 december 2017
Activa
Passiva
Gebouw en inventaris € 5.817 Eigen vermogen
Liquide middelen
€ 30.337 Eigen vermogen
Debiteuren
€ 1.932 Resultaat 2016

€ 20.115
€ -105
€ 20.010

Reserve groot onderhoud
Kortlopende schulden
loonheffingen/sociale lasten
Vakantiegeldverplichting
Vakantiedagenreservering
nog te betalen/vooruit ontvangen

€ 8.357

€ 1.866
€ 1.297
€ 3.830
€ 2.726
€ 9.719

€ 38.086

Doe mee met de Tuin van Kapitein Rommel

Samenwerking

Word Vriend

De Tuin van Kapitein Rommel werkt samen met onder andere:

Stichting Welzijn Castricum

Werkgroep Oud Castricum

Landschap Noord-Holland

Parnassia Groep – locatie de Wissel

Wikipedia

Veldt administratie

Stichting Odion

Pomologische Vereniging Noord-Holland

Groei en Bloei

Transition Town

Hortus Alkmaar

S.I.G.

CALorie

de Vogelbescherming

De Tuin van Kapitein Rommel is een prachtige plek met vele
mogelijkheden voor de inwoners van Castricum en andere
omwonenden. Maar het onderhoud en de activiteiten kosten ook veel
geld. De basissubsidie van de gemeente is essentieel maar het is een
slechts een basis. De Tuin kan niet bestaan zonder financiële hulp van
de ‘Vrienden’.
Vrienden betalen jaarlijks een bedrag van minimaal € 20,- en krijgen
daarvoor twee keer per jaar het Tuinbericht, twee consumpties en
korting bij lezingen en huur van de Tuin.
De Tuin heeft de ANBI-status en dat houdt in dat de bijdrage onder
voorwaarden aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
Word vrijwilliger
Alle goede dingen bestaan uit drieën: naast de steun van de gemeente
en de bijdragen van de Vrienden is de inzet van actieve vrijwilligers de
derde pijler waar de Tuin op rust. Groenvrijwilligers onderhouden de
tuin, gastvrouwen/-heren ontvangen bezoekers en mensen met twee
rechterhanden, poetsen, timmeren, monteren en transporteren alles wat
los en vast zit. De administratie is efficiënt gemaakt en het bestuur werkt
hard om alles in goede banen te leiden.
De PR-commissie heeft in 2017 veel werk verzet, onder andere door het
schrijven van persberichten, Tuinberichten en het ontwikkelen van
flyers.
Wie enkele dagdelen per week beschikbaar heeft, of incidenteel een
handje uit wil steken, is hartelijk welkom. Als blijk van waardering
worden er voor vrijwilligers aantrekkelijke activiteiten georganiseerd en
genieten zij bepaalde voordelen. Wie belangstelling heeft kan contact
opnemen met onze activiteitencoördinator Margot Nell
(ma/do/vr tussen 10.00 en 16.00 uur)

€ 38.086

Algemene gegevens
Bezoekadres
Tuin van Kapitein Rommel 2
1901 DZ Castricum
Telefoon: 0251 – 67 23 56
Email: info@tuinvankapiteinrommel.nl
Email: bestuur@tuinvankapiteinrommel.nl
website: www.tuinvankapiteinrommel.nl
Bezoek ons ook op
Openingstijden
De Tuin is geopend op werkdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur en is te
bereiken via de brug over de stationsvijver schuin tegenover het station
van Castricum

