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JAARVERSLAG 2021

zichtlijnen zijn weer duidelijk te 
zien. Dit jaar hebben we een groot 
aantal nieuwe donateurs mogen 
verwelkomen. Het overstappen 
naar een andere bank is geleidelijk 
gegaan en elke donateur heeft een 
eigen vriendennummer gekregen, 
het vereenvoudigt de financiële 
administratie en kan gebruikt 
worden bij inschrijving voor 
activiteiten.

Het huishoudelijk reglement is 
in mei aangepast, elk bestuurslid 
kan voor onbepaalde tijd herkozen 
worden, bij disfunctioneren zo 
nodig gedwongen aftreden. Per 
01 juli is de WBTR (Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen) in 
werking getreden. Het bestuur 

heeft vastgesteld dat de WBTR geen 
organisatorische consequenties voor 
onze stichting heeft.

Samenstelling bestuur 2021:
Voorzitter:  
Jkvr. A.A.C.D. Bosch van Drakestein

Vicevoorzitter:  
Mr. W.M.C. de Vrey-Vringer

Secretaris: G.H.J. de Lange-Meijer

Penningmeester en coördinator 
rondleidingen: J.A. Binnekamp AAG

PR & Communicatie:  
Prof. dr dr h.c. R.A. Samson

Algemene bestuursleden:  
Ing. R.E. de Meij  
I.W.J. Rellum 

Tijdens het plaatsen van de nieuwe brug bij de pergola werken de mensen van HSB Bruggen 
(Baarn) alles nog nauwkeurig bij.
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D. Kooiman

Het bestuur heeft in 2021 tienmaal 
vergaderd, waarvan zeven via Zoom 
en drie live. De voorbereiding voor 
inschrijving van de bestuursleden in 
het UBO register van de Kamer van 
Koophandel is in gang gezet.

Beheercommissie
De Beheercommissie, werkgroep van 
de Stichting, heeft ook afgelopen jaar 
haar aandacht vooral gericht op de 
restauratie van het Cantonspark. 

Leden: Jkvr. A.A.C.D. Bosch van 
Drakestein, Ing. R.E. de Meij,  
U. Niet-Graafland, Ing. G. Bakker-
Hanisch ten Cate, J. Bleekemolen,  
M. Hinterding en Drs. H. Persoon.

Activiteiten van de Stichting
Uitgave van een nieuwsbrief in juni 
en december 2021. Nieuwe folders 
met aanmeldingsformulier. Kalenders 
2022, kerstkaarten en algemene 
kaarten.

Rondleidingen
drie publieksrondleidingen en vier op 
aanvraag, aanmelding van tevoren was 
verplicht.

Rondleiders: Tera Naafs, Betty van 
Rootselaar-Naafs, Greet de Lange-
Meijer, in opleiding Boukje Sijens. 

Op verzoek: Angelique Bosch van 
Drakestein.

Vrijwilligerswerk

Op de eerste en de derde zaterdag 
van de maand wordt van 10.00–13.00 
uur in het park gewerkt. Vanaf 
17 april kon het vrijwilligerswerk weer 
opgestart worden. Gemiddeld zijn 15 
van de 20 vrijwilligers aanwezig. Op 
woensdagmorgen is een groep van 
vijf heren actief van 08.00–12.00 uur. 
Het vrijwilligerswerk is niet meer 
weg te denken. Dit is ook opgenomen 
in de begroting van de gemeente. 
De beheerder begeleidt het werk 
en bij zijn afwezigheid wordt een 
vaste vrijwilliger ingeschakeld die de 
werkzaamheden verdeelt. Kon in 2020 
de jaarlijkse picknick als een stukje 
waardering niet doorgaan, dit jaar zijn 
de vrijwilligers uitgebreid  
getrakteerd op een Indische barbecue 
op 21 augustus. Het was een groot 
succes! Inmiddels is aan elke 
vrijwilliger een formulier uitgereikt 
waarin een contactadres voor 
calamiteiten kan worden ingevuld en 
welke regels voor het vrijwilligerswerk 
van  
toepassing zijn.

Activiteiten waarbij de Stichting 
betrokken of aanwezig was
Regelmatig overleg met de huurder 
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van de Wintertuin om op de hoogte 
te blijven van elkaars activiteiten en 
waar samengewerkt kan worden. 
Een stagiaire heeft op verzoek van 
de Groene Inval (Stichting Natuur- 
en Milieu Centrum) een educatief 
spel voor scholieren uitgewerkt met 
informatie over het park van onze 
voorzitter.

Op 8 mei vond de aftrap van het 
jubileumjaar van Rotary Baan-Soest 
plaats in het Cantonspark, bij de 
bloeiende tulpen, die de leden van 
de Rotary in 2020 gepoot hebben in 
aanwezigheid van het bestuur van 
de Vrienden.

Op 4 september: Open deuren 
route, in plaats van het Cultureel 
Festival. Het bestuur was in het 
park aanwezig van 12.00–16.00 uur 
met promotiemateriaal met om 
15.00 uur optreden van de dames 
band Rose & Rouge.

Op 17 december feestelijke 
onthul ling van twee door Catijn 
Beheer BV gesponsorde bankjes.

Vooruitblik 2022
Er is nog heel veel te doen. Zo zijn 
we onder andere bezig met het 
maken van een handboek voor onze 
rondleiders. Langszaamaan zullen 
ook alle bomen in het park weer 
voorzien worden van naambordjes. 

Onze gids van het Cantonspark is al 
een poos uitverkocht; de nieuwe editie 
hopen we volgend jaar te kunnen 
herschrijven en drukken. 

Het zou fijn zijn als het bestuur 
uitgebreid zou kunnen worden met 
iemand die veel verstand heeft van 
“groen“. Het aantal rondleiders is 
beperkt, nieuwe aanwas is ook daar 
hard nodig. Onze pr-functionaris kan 
ook assistentie gebruiken. Kortom, 
als u dit leest en denkt misschien is 
dit wat voor mij, neem dan contact op 
voor een informeel gesprek. 

Het Cantonspark is een bijzonder 
park dat wij moeten koesteren. Veel 
dank gaat uit naar alle donateurs en 
vrijwilligers die het Cantonspark een 
warm hart toedragen en onmisbaar 
zijn. Het mogen er heel veel worden!

Greet de Lange-Meijer -Secretaris


