Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht
5 2 8 2 4 2 4 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

info@socialemoestuin.nl

Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 0 6 1 4 9 1 0

Dieren en planten - Dieren- en plantentuinen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

nederland
2

Aantal medewerkers (*)

4 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.J. Lankreijer

Secretaris

M.C. Edelman

Penningmeester

M.C. Kroon (aspirant)

Algemeen bestuurslid

J.M. Molenaar

Algemeen bestuurslid

P. Visser

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Statutaire doelstelling
A. het bieden van sociale cohesie door middel van samenwerking in de moestuin(en)
en het behoud van de agro-biodiversiteit door middel van teelt en de verkoop van een
variatie aan streekgewassen;
B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het Sociale doel is met name gelegen in het samenbrengen van mensen, mensen
mee te laten doen. Verschillen vallen weg als je samen aan iets moois werkt. De plek
waar kwaliteiten elkaar aan kunnen vullen en waar ondanks spanningsvelden van
eindtermen toch zoveel mogelijk zonder stressvolle werkdrukbeleving gewerkt wordt
naar een mooi resultaat.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht brengt inwoners bijelkaar in een
toegankelijke, inspirerende en gezonde moestuin in Sliedrecht. We geven moestuin
educatie ook aan kinderen en taal educatie aan volwassenen. Mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij ons dagritme en structuur aangeboden. We
ondersteunen sociale doelgroepen om integratie in de maatschappij te bevorderen. We
zijn altijd open voor een sociaal bakje koffie of thee met een praatje. Daarnaast werken
we in het kader van leefbaarheid in de wijk ook bij mensen thuis om hen te helpen met
hun tuin die ze vaak zelf niet meer bij kunnen houden. We helpen de woningcorperatie
met het opruimen van zwerfvuil. We verkopen onbespoten groenten en leveren ook
aan de voedselbank.
De werkzaamheden voeren wij op werkdagen uit en in de maanden mei, juni en juli
ook op zaterdag.
Met deze werkzaamheden dragen we bij aan plek in de samenleving waar iedereen
welkom is en zijn of haar bijdrage kan leveren naar eigen kunnen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

via werkzaamheden leefbare omgeving
via laagdrempelige bijdrage voor tuin onderhoud als support voor de buurt
via taal-werk stage trajecten
via scholing MBO studenten
via Fondsen werving
Via participatie
via Giften van particulieren
Via omzet uit verkoop van de opbrensten van de tuin
via donaties bij een evenement of activiteit of voor het meedrinken van een bakje koffie
of thee
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Alle inkomsten komen ten goede aan de tuin en haar activiteiten / doelstellingen.
Er is wat reserve maar die is ook nodig voor als zaken kapot gaan, energiekosten en
verzekeringen

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

bij de stichting werken 2 zzp-ers

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

mezenkastjes voor de gemeente
taalles geven
nieuwe teeltplan maken en het uitzoeken van de zaden
cursus begeleiden van vrijwilligers en participanten jaarlijks terugkerende fruitbomen
snoeicursus
droogschuur herstellen.

Vrijwilligers met coordinerende taken krijgen een vrijwilligersvergoeding waarvan het
bestuur jaarlijks de hoogte vaststelt in haar vergadering. Dit gaat naar rato inzet.
Bestuursleden met extra uitvoerende taken kunnen een verzoek tot
vrijwilligersvergoeding indienen. Niet alle bestuurders maken daar gebruik van.

En daarnaast nog:
- geraniums opkweek les via facebook
- De Moestuin-Thuis-Tuin
- High tea met Gemiva-Variant
- Oogstfeest voor de kinderen – corona proof - Stamppot avond afhaalmaaltijd voor 60 gezinnen
- Recepten uitgedeeld via Sociale Media
- Wortels oogsten voor de Boldermanege
- Thuis activiteit – herfststuk maken
- 150 kerststukken voor de klanten van de Voedselbank
- Oliebollen bakken voor ouderenzorg instelling

https://www.socialemoestuin.nl/over
Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
zie hier ook de het financiele jaarverslag wat in mei wordt vastgesteld door het bestuur
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

