JAARVERSLAG 2018
STICHTING VRIENDEN VAN HET CANTONSPARK
Het jaar 2018 begon voor de Stich
ting met de uitreiking van de
Vrijwilligersprijs 2018 op 9 januari
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Baan. Een bijna voltallig
bestuur mocht de prijs, een cheque
van € 1.000,- en een boeket bloemen in ontvangst nemen. Een stukje
waardering voor de jarenlange inzet
van de Stichting Vrienden van het
Cantonspark voor het behoud van de
culturele en botanische meerwaarde
van het park.
In juni 2017 was de voorbereiding van
de restauratie van het Cantonspark
al in gang gezet, in 2018 heeft dit
een vervolg gekregen. De werkgroep,
waarin de Stichting participeert met
Jkvr. Angelique Bosch van Drakestein
en ing. Geertje Bakker - Hanisch ten
Cate komt maandelijks bij elkaar en
de plannen zijn in een vergevorderd
stadium.
De Stichting kan niet bestaan zonder
donateurs en vrijwilligers. Zij maken
de activiteiten, zoals het organiseren
van bijeenkomsten, het uitgeven van
folders, posters en nieuwsbrieven
mogelijk. Sinds 2011 werken iedere
eerste zaterdag van de maand een
groot aantal vrijwilligers in het park,
wat het onderhoud ten goede komt.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Jkvr. A.A.C.D. Bosch van
Drakestein
Secretaris: G.H.J. de Lange – Meijer
Penningmeester: A.H. Lubbinge
PR functionaris: Prof. Dr. Dr. h.c. R.A.
Samson
Bestuurslid: Ing. R.E. de Meij
Bestuurslid: M.F.A. van der Vegte - van
der Pol
Bestuurslid: Mr. W.M.C.de Vrey Vringer
Bestuurslid: J.C. van Althuis
Het bestuur heeft in 2018 zevenmaal
vergaderd. Daarnaast heeft overleg
via e-mail en telefoon vaak plaats
gevonden.
Aan de wet AVG is voldaan, een
privacy statement is op de website van
de Stichting te vinden.
Naast een bestuur heeft de Stichting
ook een beheercommissie die zich
bezig houdt met het onderhoud van
het park in overleg met de verantwoordelijke gemeente ambtenaar.
Leden beheercommissie:
Voorzitter: Ing. R. E. de Meij
Leden: Jkvr. Angelique Bosch van Drakestein, Urja Niet - Graafland, Ing.
Geertje Bakker - Hanisch ten Cate,
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Just Bleekemolen, Maurice Hinterding en Drs. Hans Persoon.
Leden van de beheercommissie zijn
actief betrokken geweest bij de inventarisatie van het bomenbestand en zij
begeleiden het vrijwilligerswerk op de
eerste zaterdag van de maand.
Rondleidingen :
Coördinator: Urja Niet - Graafland
Rondleiders: Ing. Geertje Bakker Hanisch ten Cate, Greet de Lange
- Meijer, Tera Naafs en Betty Rootselaar - Naafs.
Van april tot en met oktober is gratis
deelname aan de rondleidingen
mogelijk, afwisselend op dinsdag of
donderdagavond. In september en
oktober vinden de rondleidingen
’s middags plaats. Op de website,
via posters en in de media worden
datum en tijd aangekondigd. Van
de mogelijkheid een rondleiding op
verzoek aan te vragen is in 2018 viermaal gebruik gemaakt.
Vrijwilligers aan het werk in het
park:
Het aantal vrijwilligers dat zich op de
eerste zaterdag van de maand meldt,
groeit gestaag. Een vaste kern van ca.
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16-18 personen is meestal aanwezig.
Het is een hechte groep die veel
plezier beleeft aan het werken in het
park en ook het sociale contact erg op
prijs stelt. Urja Niet Graafland en Ing.
Ruud de Meij begeleiden de werkzaamheden in overleg met de heer
Hans Knotters van de gemeente Baarn.
In 2018 is overleg geweest met
de leiding van de Buiten Schoolse
Opvang. Tweemaal in de maand
komen kinderen werken in het park
onder leiding van J.C. Althuis en
ing. R.E. de Meij. De kinderen zijn
enthousiast en leren zo ook de meerwaarde van het park kennen.
Activiteiten waarbij de Stichting
betrokken was of acte de présence
heeft gegeven:
In januari aanwezig op de nieuw
jaarsreceptie van de gemeente
Baarn. In maart/april bijeenkomsten
bijgewoond over het Project Escher
in Baarn. In mei gesprek met de
gemeente gevoerd over de aanpas
sing van de openingstijden van het
park en de beveiliging. In juni uitgave
Nieuwsbrief. In juli inloopavond in
de Wintertuin voor geïnteresseerden
in het renovatieplan. Tevens in juli
het officiële afscheid van de penning-

meester W.G. van Dijen. In september met kraam aanwezig op het jaarlijkse Cultureel festival. In september
ook een picknick georganiseerd voor
de vrijwilligers. In oktober het jaar
lijkse evenement voor de donateurs
en belangstellenden: een lezing over
varens en presentatie van de vorde
ringen van het restauratieplan in het
Brandpunt te Baarn. In november
eerste overleg alle “groenclubs” in De
Groene Inval. In december uitgave
tweede Nieuwsbrief.
Vooruitblik 2019:
We zien uit naar de eerste fase van
de realisatie van het renovatieplan
waar in 2019 echt aan begonnen zal
worden. In mei opent Living Story
de escaperooms in de Wintertuin en
zal lichte horeca verkrijgbaar zijn op
het terras. De vrijwilligersprijs 2018
is niet ten onrechte ons toe gevallen
en zeker een stimulans om ons op alle
fronten nog meer in te zetten voor
het verfraaien van het park om iets
terug te brengen van de oude glorie.
De aanwezigheid per 1 januari van
Hans Knotters als beheerder van het
park en dus vooral ook praktisch
aan het werk draagt daar ook toe bij.
Een eigen beheerder is de vervulling
van een lang gekoesterde wens van

de Vrienden van het Cantonspark.
Een aantal wensen voor de restauratie kunnen nu budgettair nog niet
gerealiseerd worden; daar zullen we
- samen met de Gemeente - fondsen
en sponsering voor gaan werven. Als
nu ook nog ons verzoek om een straat
in Baarn naar Johanna Westerdijk te
vernoemen, gehonoreerd wordt ,zou
ook die wens in vervulling gaan. Last
but not least gaan we ons ook inzetten
om meer donateurs te werven.
maart 2019
Jkvr. A. A. C. D. Bosch van Drakestein
(voorzitter) en G.H.J. de Lange – Meijer
(Secretaris).
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