
Beleidsplan Stichting Schoonoord 2020-2025 
 
Doelstelling van de Stichting: 
Het behouden, doen floreren en voor het publiek openstellen van de Historische Tuin Schoonoord. 
 
Werkzaamheden:  
Jaarlijks wordt een tuinschouw gehouden  door het bestuur van de Stichting samen met de 
verantwoordelijke tuinman van Schoonoord. Dan wordt gekeken wat er in de tuin gedaan dient te 
worden voor het onderhoud en de verfraaiing van de tuin en of de actiepunten van het vorige jaar 
zijn opgevolgd. De twee leden die namens de Gemeente zitting hebben in het bestuur houden de 
Schouwlijst bij en zijn verantwoordelijk voor het aansturen van de tuinmannen en het uitvoeren van 
de actiepunten voorkomend uit de schouw.. Aansluitend aan de Schouw is de jaarvergadering 
waarin het beleid voor het komende jaar wordt vastgesteld en wordt bekeken of de actiepunten van 
de vorige jaarvergadering zijn uitgevoerd. Gedurende het jaar wordt er door het bestuur van de 
Stichting online overlegd en actie ondernomen als er zich zaken  aandienen of als vragen van 
bezoekers van de tuin moeten worden beantwoord. 
 
Wijze waarop inkomsten worden verkregen:  
De gemeente Rotterdam zorgt voor het onderhoud en de beveiliging van de tuin. 
Door middel van het financieel adopteren, door derden, van bomen in de tuin wordt er geld 
verzameld voor speciale projecten. Zoals  bijvoorbeeld voor het herstel van de kikkerfontein.  
 
Beheer en besteding vermogen:  
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van het bestuur en wordt besteed in overleg 
met het bestuur van de Stichting, conform de doelstelling.  
 
Beloningsbeleid:  
Stichting Schoonoord kent vanuit de Stichting alleen onbezoldigde bestuursleden. 
De bestuursleden vanuit de Gemeente worden door de Gemeente Rotterdam betaald. 
 
Activiteitenverslag 2020: 
Ondanks Corona is het gelukt om Schoonoord het hele jaar voor publiek open te houden. 
Bezoekers konden recreëren op een rustige manier, een boterham etend of een boek lezend uit de 
minibibliotheek in de tuin. De bedoeling van de tuin is ook uitdrukkelijk om een groene , stille plek te 
zijn midden in een drukke stad, waar de bezoeker tot rust kan komen. 
Vragen om filmopnames te maken , feestjes te houden, huwelijksaanzoeken te doen buiten 
sluitingstijd etc. zijn om deze reden afgewezen. Dit jaar is één uitzondering  gemaakt nl. voor de 
acteur John Buijsman. Hij mocht zijn programma Cosmic Cowboy filmen in de tuin en alleen omdat 
het heel kleinschalig was en daardoor nauwelijks storend was voor de andere bezoekers.  
Het bestuur weegt dit soort aanvragen altijd zeer zorgvuldig af en probeert geen precedenten te 
scheppen. 
 
 
 


