
Voorwoord

Het jaar 2020 werd overschaduwd door corona. Ook de Tuin werd hard getroffen. Aan het begin van 

de eerste golf overleed onze zeer geliefde vrijwilliger Dick Bouwmeester. We missen hem enorm. 

Mede omdat de Tuinvrijwilligers vaak op leeftijd zijn, hebben we onmiddellijk strenge hygiëne 

maatregelen getroffen. De ontmoetingsruimte werd meteen gesloten voor bezoekers en vrijwilligers 

en is dit nog steeds. Toen het terras nog gereguleerd open mocht is de anderhalve meter regel strikt 

in acht genomen en alle contactplekken werden op vastgestelde tijden schoongemaakt. Menig 

vrijwilliger verrichtte werk waarvoor men thuis een interieurverzorger heeft. De groenvrijwilligers 

hebben op een aantal weken na hun werk volgens een rooster kunnen voortzetten en er is heel veel 

werk verzet. De wijkontmoetingen en Koffie bij de Kapitein konden nog lang doorgang vinden door 

de overkapping en het verandadoek, totdat aangescherpte regels 

en de kou dit onmogelijk maakte. In oktober kon het kabouterpad ( een doorloopevenement) op een 

tijdslot doorgaan en was weer een groot succes. Maar de sprookjestuin, het beestjespad, het 

pompoenconcert en het midwinterfeest moesten helaas afgelast worden. 

Lichtpuntjes waren er wel: zo kregen we van de gemeente Castricum een waarderingsspeld, aan 

Math Rosendaal werd door de burgemeester een lintje uitgereikt en vierden we het 12 ½ jarig 

dienstverband van Margot.

Zodra het mogelijk was is een NOW-bijdrage van het Rijk aangevraagd. Ook is een kleine 

bijdrage uit het coronaherstelfonds door de gemeente Castricum toegekend. Naast de financiële 

gevolgen is het grootste verlies wel het missen van het sociale contact te noemen. Het behouden 

van de cohesie tussen de vrijwilligers, tegengaan van eenzaamheid bij bezoekers, het werd 

moeilijk. Om de vrijwilligers toch betrokken te houden bij de Tuin werd het vrijwilligersjournaal 

in het leven geroepen. Zo bleven ze op de hoogte van de gang van zaken. 

Maar ook nieuwe ideeën zijn uitgewerkt: hoe kunnen we bestaande activiteiten aanpassen aan de 

anderhalve meter maatschappij volgend jaar en welke nieuwe evenementen kunnen wel 

plaatsvinden binnen de regelgeving? 

Het blijft een hele uitdaging om binnen de vaak tegenstrijdige regelgeving  een weg te vinden. 

Maar we hebben voor hetere vuren gestaan. De Tuin blijft immers een pareltje in de gemeente 

Castricum met enthousiaste en creatieve vrijwilligers.

Janine Draijer 

voorzitter



Koninklijke onderscheiding
Math Rosendaal die nauw bij de oprichting betrokken 

was en enthousiast vrijwilliger is, ontving in augustus een 

welverdiende Koninklijke onderscheiding. 

. 

Vrijwilligers
Gemeentelijke speld
Een verlaat verjaardagscadeau 

zo noemde burgemeester Toon Mans 

de onderscheiding die hij tijdens de Nieuwjaarsreceptie ons 

overhandigde. Wij zijn erg blij met deze prachtige 

waardering en met de lovende woorden: U helpt, U 

verbindt, U creëert, dit is waar de Tuin van Kapitein 

Rommel voor staat.

Activiteiten
Veel activiteiten konden niet doorgaan, onderstaande 

activiteiten gingen wel door! Helaas werden half oktober de 

maatregelen weer aangescherpt.

Lezing Hooge Weide
In februari was de lezing van Stichting de Hooge Weide. Een 

groot succes: 35 bezoekers kregen een lezing van  Cees de Vries 

over het herstel van de soortenrijkdom in de natuur en over het 

behoud van het typische landschap in de omgeving van 

Castricum.

Kabouterpad

Ondanks de verscherpte maatregelen kwamen in de 

herfstvakantie 300 kinderen en hun begeleiders genieten van 

o.a. de kabouterdans, zelf een egel kleien en veel andere 

spelletjes. De kabouterpannenkoekjes waren een traktatie. Een 

enthousiaste review van Chantal Groot; “Ik wilde laten weten 

dat wij echt een geweldig leuke middag gehad hebben bij u, in 

de tuin het was allemaal goed georganiseerden en alles zag er 

geweldig mooi uit”.

Bestuur

Vrijwilligersbeleid/VOG
Al sinds anderhalf jaar legt het Rijk ons en andere stichtingen en 
verenigingen de verplichting op om iedere vrijwilliger in de 
gelegenheid te stellen een Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG) 
aan te vragen. Daarvoor moest eerst het vrijwilligersbeleid zo 
aangepast worden, dat duidelijk werd dat we er alles aan doen 
om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Dat 
resulteerde in het actualiseren van ons vrijwilligersbeleid met 
gedragsregels.

Beleidsplan
In 2020 is door het bestuur een beleidsplan vastgesteld voor de 
periode 2021 – 2025. Vanuit het beleidsplan is een 
uitvoeringsplan opgesteld zodat we de voorgang kunnen 
monitoren.

Samenwerking WNK
Met WNK Personeelsdiensten wordt er samengewerkt om in de 
komende jaren een tuinman op te leiden die de huidige tuinman 
zal vervangen na zijn pensionering.

Veiligheid
Veiligheid in de Tuin is belangrijk voor bezoekers, personeel en 
vrijwilligers. Wet- en regelgeving is hierbij ook bij de Tuin van 
toepassing. In 2020 hebben we een Risico Inventariesatie en 
Evaluatie (RIE) vastgesteld.

De Tuin van Kapitein Rommel

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.



Onderhoud in de Tuin

Ondanks de beperkingen door corona is er door de 
vrijwilligers flink wat achterstallig onderhoud 
weggewerkt in de Tuin.

Kruidentuin
De put die centraal staat in de kruidentuin is vakkundig 
opgeknapt. 
De buitenring van de buxushaag is een jaar geleden 
vervangen door Ilex crenata. Dit was nodig omdat de 
rupsen van de Buxusmot de planten hadden aangetast.
De binnenring is ook verwijderd en wordt binnenkort 
vervangen. Er vindt een flinke herplant plaats van de 
kruiden omdat we na het verwijderen van de oude 
Buxus er goed bij kunnen..

Ladderhuis
Achter het schuurtje
is een overkapping
gemaakt voor de 
ladders, het 
ladderhuis. 
Het oude ladderhuis
stond op omvallen 

en dat is risicovol.

Gemeente levert schelpen
De paden van de Tuin van Kapitein Rommel is van een 
nieuwe laag schelpen voorzien. De schelpen krijgen we 
van de gemeente. Met enkele vrijwilligers hebben we 
de schelpen naar het pad gereden en daar uitgeharkt. 
Daarna is de trilplaat erover gegaan zodat het er weer 
strak en netjes bij ligt.

Fruitbomen snoeien
Met de Pomologische Vereniging Noord-
Holland is een training-on-the-job 
georganiseerd om de fruitbomen in de tuin 
op vakkundige wijze te snoeien. DE bomen 
hadden een flinke onderhoudsachterstand 
die grotendeels is weggewerkt

Plantenkas
Afgelopen periode is er veel 
onderhoud in de kas 
uitgevoerd. Bij de inrichting 
is er in de kweekbakken 
bevloeiingsdoek gelegd, 
een kast, nieuwe planten-
bakken voor een druif 
andere planten, een zitje 
en een verwarmingsmat. 
Met zo’n mat kunnen we 

eerder zaaien.

Gemeente snoeit 
bomen 
In december heeft de zaagploeg
van de gemeente een aantal 
bomen gesnoeid. 
Daarbij is de treurwilg aan de 
waterkant geknot. Uit deze oude
wilg is op 25 juli 2015 tijdens een
zware zomerstorm een grote tak 
uitgescheurd. Hierdoor was het 
noodzakelijk om deze wilg te 
knotten om verdere schade te 
voorkomen.

Ontmoeten

Terras
Na instructie over de maatregelen aan de vrijwilligers 

opende in juni de Tuin en het terras, ook de wekelijkse 

Wijkontmoeting voor ouderen ging weer van start. 

Dankzij het mooie zomerweer ontvingen wij ruim 400 

bezoekers voor een kopje koffie of (kruiden)thee op het 

terras. 

Koffie bij de Kapitein
Ouderen van de woonzorgcentra konden maar 

één keer naar de Tuin komen. We hebben 

goede alternatieven aangeboden. We hebben 

veel producten uit de tuin naar de zorgcentra 

gebracht.  Op locatie zijn er natuur 

schilderijtjes gemaakt, zijn kruidenzakjes 

gevuld met lavendel, ook zijn er kruiden 

afgeleverd, waarmee kruidenthee gezet 

kon worden.  



Doe mee 
met de Tuin van Kapitein Rommel

Word Vriend
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 2020 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). 

Financieel overzicht 2020

Samenwerking 
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 
• Transitie Castricum
• Clusius College
• Hortus Alkmaar
• S.I.G.
• CALorie
• de Vogelbescherming

Algemene gegevens

Bezoekadres:
Ingang:   naast Stationsweg 3, 1901 AA Castricum
Openingstijden:   ma t/m vr van 9.30 uur tot 16.30 uur

Te bereiken via de brug over de stationsvijver
schuin tegenover het station van Castricum

Email:   info@tuinvankapiteinrommel.nl
Email:   bestuur@tuinvankapiteinrommel.nl
Website: www.tuinvankapiteinrommel.nl 
Telefoon: 0251 – 67 23 56 

Postadres:    Tuin van Kapitein Rommel 2 
1901 DZ  Castricum 

Like ons op Facebook

Het jaar 2020 is gekenmerkt door de beperkingen als gevolg van de Corona-pandemie. Konden de activiteiten i
n 2019 voor ca € 26.000 bijdragen aan het resultaat, in 2020 was er nauwelijks ruimte voor activiteiten (en 
verhuur). Er kon slechts voor ruim € 7.000 aan het resultaat worden bijgedragen. Dankzij vooral de 
overheidssteun in de vorm van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) tot een 
bedrag van € 9.393 kon het verlies worden beperkt tot € 4.745.
  

Balans per 31 december 2020 
  

Activa 
  

Passiva 
  

 
31-12-2020 31-12-2019 

 
31-12-2020 31-12-2019 

Gebouw en inventaris 3.170 4.201 Eigen vermogen 17.434 22.179 

Vorderingen 584 5.430 Overige Reserves 8.527 8.527 

Liquide middelen 42.178 36.356 Kortlopende schulden 19.971 15.281 
 

45.932 45.987 
 

45.932 45.987 
  

Resultatenrekening over 2020 
  

Baten 2020 2019 Lasten 2020 2019 

Giften 632 2.161 Personeelsuitgaven 37.956 44.647 

Subsidies 40.631 33.451 Activiteiten 1.667 7.599 

Activiteiten. 9.043 30.777 Organisatiekosten 6.366 4.982 
   

Huisvestingskosten 6.933 5.912 
   

Afschrijvingen en btw 2.129 3.290 
   

Saldo -4.745 -41 
 

50.306 66.389 
 

50.306 66.389 
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