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1.Algemeen

CANTONSPARK - Baarn
Het huidige Cantonspark is ca 3,5 ha groot, maar maakte vóór 1902 deel uit van
het veel grotere landgoed Schoonoord, waar de familie Faas Elias de scepter
zwaaide. De laatste telg van dit geslacht, de Freule A. Faas Elias, overleed in
1902 op hoge leeftijd, maar zonder directe nakomelingen. Daardoor raakte het
omvangrijke landgoed versnipperd en kwam er veel ruimte vrij voor uitbreiding
van het dorp.
Maar ook bood de nieuwe situatie aan de schatrijke Amsterdammer August
Janssen (1865-1918) de gelegenheid om een 3,5 ha groot perceel van het
voormalige landgoed te verwerven en er een zgn. overtuin op aan te laten
leggen. Janssen was o.a. directeur van Indische Cultuurondernemingen en had
in Baarn de oude villa’s Peking, Java en Canton in bezit. Zelf woonde hij
aanvankelijk in het in oude Chinese stijl gebouwde Canton, dat echter
onpraktisch was voor bewoning in ons klimaat. Hij liet het slopen en bouwde op
dezelfde plaats een geheel nieuwe villa, met een grote tuin. Aan de overzijde
van de Javalaan liet hij door zijn tuinbaas J. Goossen het Cantonspark
ontwerpen en aanleggen, met kassen en allerlei gebouwtjes, met als centraal
punt de Wintertuin (1915). Er werden tennisbanen aangelegd en het huidige
tennishuisje diende daarbij als verkleedruimte voor de sportieve dames. In de
Wintertuin verzamelde hij tropische planten en bomen waar hij in Indische stijl
zijn gasten kon ontvangen. Omstreeks 1915 kocht hij in Amsterdam op een
veiling onderdelen van wat wij nu de colonnade noemen.
Aan de kant van de Heemskerklaan liet hij een dienstwoning bouwen voor
tuinbaas Goossen. Na diens vertrek woonde daar zijn opvolgers en heette het
huis ook wel de Hortulanus-woning.
In 1918 overleed Janssen en kwam de tuin in het bezit van de Utrechtse
universiteit, die er een botanische tuin van maakte die het onderzoek en
onderwijs in de plantkunde moest ondersteunen. Prof. Dr. August Adriaan
Pulle, hoogleraar in de Bijzondere Plantkunde, werd de eerste directeur en J.
Goossen werd van tuinbaas de officiële hortulanus van het Cantonspark. De
hoofdstructuur van het park bleef gehandhaafd, maar er werd een omvangrijke
systeemtuin aangelegd in de strook aan de zuidkant van de vijver, met voor
elke plantenfamilie een eigen perk. In de zuidpunt van het park werd een zgn.
Pinetum aangelegd, waar vnl. coniferen werden geplant. In Systeemtuin en

Pinetum bereidden in de loop van vele decennia duizenden studenten in
plantkunde en pharmacie hun tentamens voor.
Op verschillende plaatsen van het park kwamen kassen, met hun eigen
bewoners: mediterrane en vleesetende planten, Orchideeën en Lathyrussen.
Rond de laatste twee groepen werden soms landelijke tentoonstellingen of
aparte dagen georganiseerd. Tevens werd in de noordpunt van het park een
leslokaal gebouwd. In de Wintertuin werd het assortiment tropische planten
uitgebreid, met een aantal economisch belangrijke soorten als bananen en
koffiestruiken, maar tevens werd er een omvangrijke verzameling
Bromeliaceae aangelegd, die in zijn tijd de grootste ter wereld was. Het zijn
planten uit Zuid-Amerika, het bijzondere aandachtsgebied van de
systematische plantkunde in Utrecht.
In de 60-tiger en 70-tiger jaren verhuisde de Utrechtse Universiteit naar de
Uithof, in de voormalige Johannapolder. Daar werd, rond een oud fort, een
grote, zeer moderne botanische tuin aangelegd, die de verschillende externe
tuinen, waaronder het Cantonspark, overbodig maakten. In 1987 werd het park
voor één gulden, overgedragen aan de gemeente Baarn, die er een openbaar
park van maakte onder voorwaarde dat de bijzondere botanische meerwaarde
van het park als zodanig zou worden beheerd. De verhuizing naar Utrecht had
grote gevolgen voor de collectie: alle kasplanten verhuisden mee en de kassen
en het leslokaal verdwenen uit het park. Alleen de Wintertuin bleef staan en
kreeg verschillende bestemmingen tot dat de kas, die inmiddels een
rijksmonument was geworden, verhuurd werd aan een kunsthandelaar.
Wat de Universiteit echter niet mee kon nemen was de karakteristieke park
aanleg, die nog steeds in grote lijnen bewaard was gebleven en uiteraard de
bomen en veel struiken, die deels functioneel zijn voor de historische
tuinaanleg als zodanig, deels een grote botanische en cultuurhistorische
waarde hebben.
Al spoedig na de overdracht werd een belangrijk stuk in de zuidelijke punt van
het park afgestaan voor de inrichting van een kinderboerderij. Vanuit de
bevolking en de Historische Kring Baerne werd in toenemende mate kritisch
gekeken naar de manier waarop de gemeente met het bomenbezit en de
monumenten omging. Dat leidde in 1993 tot een discussie in de Baarnsche
Courant, waarna enkele tientallen verontruste Baarnaars de koppen bij elkaar
staken om te komen tot een organisatie die de gemeente bij het beheer zou
gaan adviseren en waar mogelijk helpen
De gemeente had een beheerder voor het park aangesteld die belangrijk werk
deed voor dagelijkse beheer van wat er in het park was overgebleven. Er

ontbrak echter een visie op de toekomst en een plan dat gericht was op het
niveau houden van de grote meerwaarde van het park. Bij de gemeente
ontbrak de juiste expertise en de mogelijkheden van de universiteit om zich
met het park bezig te houden werden om allerlei redenen steeds kleiner.
Daarnaast bleek wel dat het park, juist vanwege die meerwaarde, grote
aantrekkingskracht voor liefhebbers en vakmatig betrokkenen behouden had.
In 1993 werd daarom de Stichting Vrienden van het Cantonspark opgericht, met
als hoofddoel het promoten van het park als een bijzondere voormalige
botanische tuin van grote waarde en het adviseren van de gemeente Baarn. De
Stichting stond en staat nog steeds voor het combineren van de twee
belangrijkste funkties die het park momenteel nog heeft: een waardevolle en
(inter-)nationaal hoog gewaardeerde voormalige botanische tuin en het feit dat
het park een stuk openbaar groen is, met uiteraard beperkingen die te maken
hebben met de eerst genoemde functie.

2. Balans per 31 december 2013 na resultaat
31-12-2013
€

Activa
Hekwerk

20.750,00

31-12-2012
€

24.900,00
20.750,00

24.900,00

Vorderingen
Te ontvangen posten

752,72

1.561,22
752,72

1.561,22

Geldmiddelen
RegioBank rekening
RegioBank spaarrekening
Kas

2.145,83
36.670,85
255,50

Totaal Activa

939,61
35.869,12
110,00
39.072,18

36.918,73

60.574,90

63.379,95

Passiva
Vermogen
Bestemmingsreserve
Cantonspark

39.046,24

38.116,23
39.046,24

38.116,23

Voorzieningen
Voorziening hekwerk

20.750,00

Schulden
Te betalen posten
Totaal Passiva

24.900,00
20.750,00

778,66

24.900,00

363,72
778,66

363,72

60.574,90

63.379,95

3. Verlies en Winstrekening 2013
31-12-2013

31-12-2012

€
3.011,50

€
2.744,10

295,50

71,60

90,00

77,50

554,32

784,23

3.951,32

3.677,43

1.258,15

1.324,02

-

794,73

207,45

265,68

213,45
1.679,05

113,70
2.516,13

310,32

294.88

Totaal Bestedingen

1.989,37

2.793,01

Overschot

1.961,95

884,42

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties
Overige opbrengsten
Opbrengsten rondleidingen
Rente baten
Totaal Inkomsten
Besteed aan de doelstellingen
Nieuwsbrief
Donateursdag
Vrijwilligerswerkdagen
Kosten rondleidingen 2013
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

4. Toelichting op het financieel jaarverslag 2013
Balans per 31-12-2013
Hekwerk:
De totale kosten van het hekwerk bedroegen euro 63.202. Het hekwerk zal in
15 jaar worden afgeschreven. ( in 2004 voor het eerst voor euro 4.202 ) daarna
jaarlijks voor euro 4.150. Om nu het resultaat niet jaarlijks te beïnvloeden
door deze afschrijving is er een voorziening hekwerk op de balans onder de
voorzieningen opgenomen waaruit de resterende afschrijvingen jaarlijks
worden betaald.
Vorderingen:
Betreft nog de te ontvangen rente baten over 2013 en donaties inzake 2013.
Geldmiddelen:
Bestaan uit de bank – en spaarrekening en het saldo van een kleine kas ten
behoeve van kleine uitgaven etc.
Vermogen:
Bestemmingsreserve Cantonspark
Betreft de reserve die geheel aangehouden wordt ten behoeve van het
Cantonspark. De bestemming dient geheel ten goede te komen aan de
doelstellingen van stichting vrienden van het Cantonspark. Als doelstellingen
zij aan te merken :


Uitgeven van publicaties zoals boeken, wandelgidsen, folders, kalenders



Continuïteitsreserve bij wegvallen inkomsten in de toekomst.



Uitbreiding van de botanische collectie ( bv. aankopen van waardevolle
bomen )



Aanschaffingen / investeringen ten behoeve van het Cantonspark die de
normale exploitatie niet dekt. ( bv. grote aanschaffingen van
gereedschappen ten behoeve van vrijwilligerswerkdagen )

Verloop van de bestemmingsreserve 2013 :
Saldo 01-01-2013 :

€ 38.116,23

Af : onttrekkingen in 2013 :

€ 1.031,94

Bij : overschot 2013

€ 1.961,95

Saldo 31-12-2013 :

€ 39.046,24

Voorzieningen:
Zie toelichting hekwerk.
Schulden:
Betreffen nog enkele te betalen posten inzake 2013 ontvangen donaties met
betrekking tot 2014.
Verlies & Winstrekening 2013
Donaties:
Het aantal betalende donateurs bedroeg in 2013: 131 stuks met een
gemiddelde donatie van € 22,94 t.o.v. 123 stuks in 2012 met een gemiddelde
donatie van € 22,31.
Giften:
In 2013 zijn er een 5 tal verstrekte vrijwilligersvergoedingen 2013 direct weer
als gift aan Stichting Vrienden van het Cantonspark gedoneerd. E.e.a. conform
de fiscale regelgeving. Aangezien er geen daadwerkelijke uitbetaling/ontvangst
heeft plaatsgevonden zijn deze niet als baten c.q. kosten in de jaarrekening
verantwoordt.
Opbrengsten rondleidingen:
In 2013 zijn er 3 betaalde rondleidingen geweest.
Rente Baten:
Baten zijn lager ondanks een hoger saldo op de spaarrekening in 2013.
Oorzaak lager gemiddeld rente % in 2013 van gemiddeld 1,53 %.( In 2012
gemiddeld 2,22% )
Nieuwsbrief:
In 2013 zijn er 2 nieuwsbrieven uitgegeven.

Medio 2007 wordt de nieuwsbrief gedrukt bij Beeld & Visie. Deze kosten
worden vanaf 2011 voor een deel gesponsord door Beeld & Visie.

Donateursdag 2013:
In 2013 is er geen donateursdag georganiseerd. In 2014 zal dit gecombineerd
worden met het afscheid van de oud voorzitter.
Vrijwilligerswerkdagen:
Elke 1e zaterdag van de maand wordt er voor vrijwilligers onder begeleiding
van bestuursleden/commissieleden een werkochtend in het Cantonspark
georganiseerd. Hierbij worden borders van onderhouden, vuil verwijdert etc. In
2013 zijn gereedschappen aangeschaft.
Kosten beheer en administratie:
Kosten voor 2013 bestaan hoofdzakelijk uit kosten gemaakt voor deelname aan
Culturele Markt 2013 ter promotie van de activiteiten/werven nieuwe
donateurs voor Stichting Vrienden van het Cantonspark. Daarnaast uitgaven
voor kantoorartikelen zoals papier en inktcardtridges.
Overschot boekjaar 2013:
Het boekjaar 2013 sluit af met een voordelig saldo van euro 1.962 ( in 2012 een
voordelig saldo van euro 884 ). Het voordelig saldo is toegevoegd aan de
bestemmingsreserve.
De kascommissie bestaande uit de Mw. M. van Oostrum en mw. M. Leeflang –
van Dijk heeft het financieel verslag 2013 en de administratie cf.de statuten
gecontroleerd en goedgekeurd.

Baarn, 30 april 2014

