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1.

V OORWOORD

VAN DE VOORZITTER

Als stichting Sociale Moestuin in de gemeente Sliedrecht vervullen wij inmiddels al weer 6
jaar een actieve rol in het behoud en de versterking van de sociale cohesie in de
samenleving. Niet alleen het ontmoeten van elkaar staat centraal, maar ook zetten wij ons in
bij diverse activiteiten op het vlak van zorg, welzijn en educatie.
Het afgelopen jaar was een spannend moestuinjaar.
Door grote veranderingen in onze personele bezetting en ontwikkelingen rondom Chemours
hebben vrijwilligers en bestuur keuzes gemaakt met betrekking tot het voortbestaan van de
Stichting. Een compliment wil ik maken aan de gemeente voor de ondersteuning die wij
ontvingen tijdens dit proces.
Daarnaast was het noodzakelijk om te kijken naar onze eigen organisatie en daar wijzigingen
in aan te brengen met meer mogelijkheden voor groei en doorontwikkeling.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om onze sponsoren, de participanten, de
vrijwilligers op de tuin en de vrijwillige bestuursleden enorm te bedanken voor een mooi
moestuin jaar en hun geweldige inspanningen om er met elkaar iets moois van te maken.

Sliedrecht, maart 2019

Mirjam Lankreijer, voorzitter
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2018

In februari kreeg het Bestuur het bericht dat de vrijwillige tuincoördinator zijn werk
neerlegde. Naast de reden van aankomend pensioen moesten we concluderen dat,
gezien de stroomversnelling in de ontwikkeling van de moestuin, er een andere
aansturing nodig was. Wij hebben op een mooie zomerdag officieel afscheid
genomen van A. van Houwelingen, de tuincoördinator van het eerste uur. We
hebben onze dank uitgesproken voor zijn inzet. Mede dankzij hem is de moestuin
gegroeid naar wat het nu is.
In 2017 zijn wij gestart met het opzetten van diverse activiteiten ten behoeve van
onze doelgroep. Deze activiteiten worden begeleid door een professionele
vrijwilliger. Inmiddels is gebleken dat deze kracht een waardevolle toevoeging is ten
behoeve van de activiteiten zoals in onze doelstellingen zijn vastgelegd. Om die
reden wilden wij dit verder ontwikkelen en is een structurele inzet van een
activiteitenbegeleider gewenst. Om dit te bekostigen hebben wij een beroep gedaan
een subsidie bij de gemeente Sliedrecht. Hiervoor ontvingen wij een toekenning van
1 jaar ten behoeve van 2018. Hierdoor hebben we een groot aantal activiteiten
kunnen organiseren.
-

3.

Pasen
Moederdag
Plantjesdag
Opa- en omadag
Vaderdag
Open dag en imkerijdag
Oogstfeesten
Herfststukjes voor groot en klein
Kerststukjes voor groot en klein
Recycle je kerststuk

Er werd ook veel energie gestoken in de contacten met de sociale partijen in
Sliedrecht zodat er meer samenwerking tussen de diverse organisaties tot stand kan
komen; de werkgroep Armoedepreventie van gemeente Sliedrecht, de
ondernemersgroep ‘Sliedrecht werkt’, de Buurtmakelaar, pand 33, Samen voor
Sliedrecht, SOJS en Participe.

In mei, hebben we bij wijze van proef, de tuin ook op zaterdagochtenden open
gesteld voor de verkoop van groenten en fruit of een gezellig bakje koffie. Dit is
succesvol geweest en wordt in 2019 voortgezet gedurende de zomermaanden.
Ook dit jaar meldden zich leerlingen (3) voor een maatschappelijke stage. Ze
werkten mee op de tuin en verrichtten hand- en spandiensten voor het promoten
van de activiteiten en de tuin.
NL Doet werd dit jaar op 9 en 10 maart
georganiseerd. In verband met de perikelen op de tuin
werd besloten alleen op vrijdag 9 maart mee te doen
aan deze landelijke klusdag. Er werd flink geschoffeld,
violen in bloembakken gepoot, gesnoeid de fundering
voor de mestput gestort en er werden zitbankjes voor
de schoolklassen getimmerd. Een flink aantal klussers
waaronder leden van de SGP/Christen Unie hielpen
mee. Tijdens het klussen werd koffie en thee
geschonken en tussen de middag kon men genieten
van een high tea. We sloten de klusdag op een gezellige manier af.
Als gevolg van de waterschade in 2017 ontdekten we slechte stukken in de vloer van
het moestuinhuis. Door de nattigheid troffen we schimmel en rotte plekken aan
onder het zeil. De GGD is er bij gevraagd om de situatie met betrekking tot het risico
voor de gezondheid mede te beoordelen. Onze vrijwilligers en leerlingen van
basisscholen zijn immers regelmatig in het moestuinhuis. We konden gelukkig
volstaan met het vervangen van de slechte vloerdelen.
In april startten de groepen 5 van de Oranje Nassauschool en de Prins WillemAlexander Waalslaan met de schooltuinen. 60 Kinderen namen hieraan deel. Met
veel enthousiasme kwamen zij elke 2 weken moestuinieren. Door de personele
bezetting op de tuin hadden wij helaas geen mogelijkheden voor de groepen 6. Wel
is groep 6 van OBS De Wilgen 4 maal gekomen om te helpen op de grote tuin. Het
seizoen werd afgesloten met het oogstfeest.

Dankzij de vele stemmen in het kader van Rabobank Clubkascampagne ontvingen
wij een cheque € 1.140,-. Onze voorzitter mocht ten overstaande van ongeveer 100
mensen een presentatie geven over ons project.
Voor de doorontwikkeling van de moestuin is een professionele kracht aangetrokken.
Vrijwel unaniem werd gekozen voor de heer A. Bouna uit Rotterdam. Een gedreven
zzp-er met echte handelsgeest en kennis van bijen. Door zijn komst werd de sfeer
positief beïnvloed en ontstond nieuwe energie die nodig is voor de doorontwikkeling.
De Rotary club, een van onze sponsoren, bracht in juni een bezoek aan de tuin. Na
een rondleiding, gevolgd door een hapje en een drankje, mochten de leden van de
Rotary club het sponsorbord officieel onthullen. Op dit bord staan alle bedrijven en
organisaties die de moestuin een warm hart toedragen.
We werden aangenaam verrast door de voorzitter; hij overhandigde ons een nieuwe
bladblazer en een heggenschaar.

Naar aanleiding van de Clubkascampagne bracht de volkstuinvereniging Hardinxveld
een bezoek aan onze tuin. Het was een gezellige avond waarin we onze ervaringen
konden delen met elkaar. We gaan elkaar in de toekomst nog een keer treffen.
De imkerijdag was tevens de open dag. Door het prachtige weer was er weer veel
belangstelling. Er werd meerdere keren op de dag een rondleiding georganiseerd, de
kinderen konden knutselen, er werden zaadballen gemaakt en lippenbalsem van

bijen was en er was een springkussen aanwezig. De dag werd aangekleed met
diverse hapjes en drankjes, waar onze vrijwilligers zelf zorg voor droegen.
De Late Summer Fair, een jaarlijks terugkerend Sliedrechts evenement. We stonden
bij de gemeente en het platvorm Sliedrecht Werkt! We hadden weer veel bezoekers
aan de kraam. Dit jaar kon men een oogstkaart winnen
door het juiste
gewicht van een
kool te raden.

In 2017 maakten we een start met het onderhoud van tuinen van burgers in het
kader van de leefbaarheid. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met de
woningbouwcorporatie Tablis Wonen. Dit zeer naar tevredenheid van Tablis Wonen.
In 2018 hebben we de samenwerking voortgezet en 26 tuinen en brandgangen
onderhouden waarvan ook een aantal in het kader van leegstandsbeheer. Hoewel dit
andere werkzaamheden zijn dan het werk op de moestuin, past het volgens het
bestuur wel binnen de missie en visie van de Stichting.
De Voedselbank ondersteunt gezinnen waarvan het inkomen ontoereikend is om
rond te komen. Dit doet zij onder andere in de vorm
van het uitrijken van voedselpakketten. Wij vinden het
belangrijk om daar een bijdrage aan te leveren. In
2018 leverden wij diverse keren groenten, waaronder
boerenkool en paksoi van de tuin. Dit jaar was onze
gift aan de Voedselbank minder dan in 2017 omdat we
minder overschot hadden doordat we meer verkochten.

Wat is er lekker na het sporten? Een kopje koffie in de buitenlucht bij de buren.
Lopers van Trimclub ABC kwamen na een rondje
Sliedrecht gezellig bij ons op de koffie. Dit was
voor herhaling vatbaar.

In het kader van het moestuinhuis heeft de Stichting Kringloopwinkel Sliedrecht
aangegeven mogelijk sponsor te willen worden van een nieuw onderkomen.
Uiteraard zijn we hier heel blij mee omdat het een bijdrage levert aan de
doorontwikkeling. Er zijn inventarisaties gedaan van de wensen en mogelijkheden
die in 2019 uitgewerkt worden.
Ondanks de verontrustende berichten uit 2017 waarin de Sociale Dienst
Drechtsteden aangaf dat het aantal participatieplekken en de middelen daarvoor
bevroren zou worden, werd in oktober 2018 weer groen licht gegeven voor nieuwe
plekken. De samenwerking met Stichting MEE werd hierdoor weer geïntensiveerd.
De samenwerking met Baanbrekend die in 2018 van
start ging zorgde voor extra inkomsten en vrijwilligers
voor de tuin. Er hebben 3 statushouders stage
gelopen, waarvan 1 persoon uit kon stromen naar
betaald werk bij B.M. Van Houwelingen in
Hardinxveld-Giessendam. Dit vanuit het netwerk van
de sociale moestuin. De 2 anderen waren heel 2018
op de tuin, eerst voor de stage en later als vrijwilliger en deelnemer van het
taalonderwijs.
In november werd er een koffiebijeenkomst georganiseerd in samenwerking met
Participe. Zij houdt zich bezig met vluchtelingenbegeleiding. Deze bijeenkomst was
er op gericht om cliënten van Participe te laten kennis maken met de sociale
moestuin en hun interesse te wekken om bij ons op de tuin te komen participeren.
De communicatie was helaas anders gelopen dan Parcitipe voor ogen had, er zijn 2
mensen verschenen om kennis te maken.
Het aantal leerlingen van de taalles is in 2018 uitgebreid. Wekelijks, op
maandagochtend, verzorgt de docent Nederlands de lessen.
Ter afsluiting van 2018 hebben we de vrijwilligers bedankt. We startten de dag met
een lunch op de moestuin, brachten vervolgens een bezoek aan Natuurtalent
Rotterdam waar we tijdens een workshop een EHBO crème maakten. We sloten de
dag af met een Syrische maaltijd in het voormalige pand van Tropicana in
Rotterdam.

2.2

B ED R I J F S V O E R IN G

Aan begin van het jaar werden wij verrast door het vertrek van onze vaste vrijwillige
tuincoördinator. Hierbij kwam naar voren dat er een omslag gemaakt moest worden in de
wijze van aansturing op de tuin. De structuur van aansturing van de vrijwilligers bleek te
kwetsbaar. In een stichtingsbreed overleg is gesproken over thema’s als ‘veiligheid’,
‘leeromgeving’, ‘continuïteit’ en ‘eigen verantwoording’. De conclusie van dit overleg was dat
iedereen de schouders er onder wilde zetten en mee wilde werken aan de doorontwikkeling
van onze tuin. Twee bestuursleden hebben gedurende twee maanden intensief meegewerkt
op de tuin, gesprekken gevoerd en geïnventariseerd wat er voor nodig was om de
doorontwikkeling te kunnen maken. Hieruit bleek dat een tuincoördinator aangetrokken
moest worden om de dagelijks gang van zaken te stroomlijnen zodat de vrijwillige
dagcoördinatoren voorzien werden van plannen en werkplanningen.
We realiseerden ons dat we voor de doorontwikkeling en het aantrekken van een
professionele kracht middelen nodig hadden. Onze eigen exploitatie voorzag hier niet in. In
samenwerking met een collega-stichting uit het Rotterdamse werd een jaarplan 2018 ‘Meer
participatie in het groen’ opgesteld; Moestuin 2.0. Op basis daarvan zijn er met succes
diverse fondsen aangeschreven. In mei is er een vacaturetekst gemaakt voor het aantrekken
van een nieuwe tuincoördinator en werd deze in het warme netwerk van de groenprojecten
uitgezet. De toekenning van de fondsen liet enige tijd op zich wachten, daarom konden wij
niet direct iemand voor langere tijd aanstellen. Gezien de werkdruk kwamen wij in een
spanningsveld en daarom besloten wij voor een periode van twee à drie maanden alvast een
kandidaat aan te stellen die we uit eigen middelen konden betalen. Er is een
sollicitatieprocedure gestart waarin iedereen werd betrokken. Vrijwel unaniem werd gekozen
voor de heer A. Bouna uit Rotterdam. Een gedreven zzp-er met echte handelsgeest en
kennis van bijen.
Met de keuze voor doorontwikkeling naar een Moestuin versie 2.0 en de toekenning van de
gemeente Sliedrecht voor een activiteitensubsidie konden we ook de activiteitenbegeleidster
een vaste plek geven in onze organisatie.
Het Bestuur realiseert zich dat met het aanstellen van professionele krachten druk ontstaat
op de beschikbare middelen. Het creëren van nieuwe middelen is onderdeel van de
doorontwikkeling Moestuin 2.0. Als moestuin dekken wij de middelen met name vanuit
donaties en sponsorgelden met daarnaast de vergoedingen die we ontvangen uit participatie
en arbeidsgewenning. Als Stichting mogen we van deze 2 laatste niet uitgaan waardoor de
financiële onzekerheden elk jaar toch blijven bestaan, voor nu maar ook voor in de
toekomst.
Dankzij de toekenningen van de gelden hebben we een start kunnen maken met de
uitvoering van het jaarplan 2018. In 2018 hebben we een coördinator gevonden voor de tuin
en zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de realisatie van het totale jaarplan. In
het volgende jaar kunnen we hiervan de vruchten plukken en het sociaal terras openen en
het ouderenproject oppakken.

In 2017 ontstond er grote commotie rondom de uitstoot van PFOA en GenX van het bedrijf
Chemours. Diverse overleggen en onderzoeken resulteerde in een voor de Moestuin positief
resultaat. Eventuele schadelijke stoffen in de gewassen en de grond bleken nihil te zijn.
Uniek voor Sliedrecht omdat voor andere moestuinen een negatief resultaat bekend gemaakt
werd. Ik betreur het dat deze tuinen niet eenzelfde positief bericht ontvingen en dat
inwoners van ons dorp hierdoor gedupeerd zijn.
In 2018 zijn er 2 vrijwilligers vertrokken en 8 nieuwe vrijwilligers meldden zich aan. Bij het
leerwerkbedrijf stroomden 2 participanten uit naar werk. Er viel 1 participant uit door ziekte
en sociale druk en een ander heeft door zwangerschap haar participatie gestaakt. Er is een
capaciteit van 18 participanten, in 2018 werden deze door 11 mensen ingevuld. Dit zorgde
ervoor dat we eind 2018 met open participatieplekken zaten in het kader van de
participatiewet waarvan we hopen dat die begin 2019 weer zijn opgevuld.
We startten een samenwerking met Baanbrekend. Hierdoor konden wij dit jaar 3 Taal- en
Werkstagiaires begeleiden. Een van de stagiaires stroomde uit naar een vaste betaalde baan
bij een aannemer in Hardinxveld-Giessendam.
In het kader van het afstuderen van de docent van het Natuur Milieu en Educatiecentrum is
er een nieuwe traditie ontstaan. We organiseerden dit jaar voor het eerst een oogstfeest
voor de schooltuinkinderen.
Een van onze sponsoren nam een kijkje bij ons op de tuin en onthulde ons nieuwe
sponsorbord. Ze verrasten ons en namen een prachtig cadeau mee.
Via het netwerk ‘Sliedrecht werkt’ werden plannen gemaakt om Sliedrecht breed een
wervingscampagne te starten voor participanten en vrijwilligers. Aangezien wij bestuurlijk
aangesloten zijn bij dit overleg verwachten wij ook voor onze tuin daar positieve resultaten
van in de toekomst.
Het bestuur kwam in 2018 10 keer bij elkaar voor een vergadering. Agendapunten waren
onder andere de te plannen jaaractiviteiten met de daarbij behorende organisatorische
zaken, het wel en wee van de vrijwilligers en participanten en natuurlijk ook de
werkzaamheden en planning van de tuin en de huidige toestand van het Moestuinhuis.
Daarnaast was de doorontwikkeling iedere keer een belangrijk punt op de agenda.
We hebben ook een 6-tal keren met de vrijwilligers om de tafel gezeten. Hierin konden de
vrijwilligers hun vragen aan het bestuur stellen en ideeën voorleggen.
Met de coördinatoren is 8 keer overlegd en met de activiteitenbegeleidster is 12x overlegd.
De voorzitter is wekelijks op de tuin aanwezig geweest om vinger aan de pols te houden.
De adviseur communicatie, tevens bestuurslid, heeft de organisatie wegens andere
bezigheden verlaten. Tot nog toe is deze functie vacant.

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een bestuurslid; de functie algemeen
bestuurslid werd bestuurslid adviseur activiteiten.
We hebben diverse bijeenkomsten met de sociale partijen in Sliedrecht bijgewoond of
georganiseerd;
- Werkgroep Armoedepreventie van gemeente Sliedrecht; 2x.
- Ondernemersgroep ‘Sliedrecht werkt’, elke 6 weken.
- Buurtmakelaar; 7x.
- Pand 33; 2x.
- Samen voor Sliedrecht; 2x.
- SOJS; 2x.
- Participe; 2x.
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3.1

B A L AN S

Activa
Vaste activa

Passiva

2017
0,00

2018
0,00 Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Vlottende activa
Te verrekenen BTW
Debiteuren
Bank 1307.54.501
Spaarrekening
Kas

6.941,00
1.087,14
25.503,93
92,33

Kort vreemd vermogen
5.331,40 Af te dragen btw
22.715,00 Crediteuren
914,13 Vooruitontv. bedragen
26.000,00
241,32

Totaal

33.624,40

55.201,85 Totaal

3.2

T O E LI C H T IN G

2017

2018

14.403,06
18.500,00

30.684,40
23.500,00

156,34
565,00

872,45
0,00
145,00

33.624,40

55.201,85

O P D E B A LA N S

Vaste activa
De stichting heeft geen vaste activa.
Te verrekenen BTW
Het saldo van de Te verrekenen en Af te dragen BTW van €4.458,95 is begin 2019 door de
Belastingdienst betaald.
Debiteuren
Niet alle toezeggingen uit 2018 zijn ook in dat jaar ontvangen; deze zijn ontvangen in het 1e
kwartaal van 2019. Behalve de toezegging van de subsidie van het Oranjefonds ter hoogte
van € 10.000,--. De verwachting is dat deze ontvangen wordt in het 3e kwartaal van 2019 na
beoordeling van de voortgangsrapportage.
Bank
Het saldo van onze bankrekening bedroeg per 31 december 2018 € 914,13. Eventuele
tijdelijk overtollige middelen worden overgeboekt naar de spaarrekening.

Spaarrekening
Per ultimo 2018 was er een saldo van € 26.000,--.
Kas
Per ultimo 2018 was er een kassaldo van € 241,32.
Eigen vermogen
Het exploitatiesaldo van 2018 is toegevoegd aan de algemene reserve. Ook de ontvangen
subsidies voor de doorontwikkeling zijn hier aan toegevoegd. Een groot deel van de
middelen wordt ingezet voor de doorontwikkeling van de moestuin in de komende 2 jaren.
Zie ook de toelichting op de winst- en verliesrekening.
De bestemmingsreserve ter hoogte van € 23.500,-- bestaat uit twee bedragen; € 8.500,-- is
gereserveerd voor de kosten die gepaard gaan in het geval dat bij het stoppen van de
moestuin het grasland in de oorspronkelijke staat opgeleverd dient te worden. De
bestemmingsreserve van € 15.000,-- is gevormd voor de toekomstige vervanging van het
moestuinhuis.
Crediteuren
Alle facturen uit 2018 zijn ook in dat jaar betaald.
Vooruit ontvangen bedragen
Op de moestuin wordt gewerkt met zogenaamde oogstkaarten. Deze kaarten kunnen
gekocht worden en daarvoor kan groente en fruit gehaald worden op de tuin. Een aantal van
deze kaarten is in omloop. Naar verwachting worden deze kaarten in 2019 aangewend.
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WINST-

EN V ER L IE S R E K EN IN G

Projecten
Giften en subsidies
Verkopen
Vrijwilligersvergoedingen
Rente
Activiteiten
Opleidingen/trainingen
Voorlichting/representatie
Administratiekosten
Bewerkingskosten tuin
Huisvesting
Energie
Subtotaal
Saldo
Totaal

3.4

T O E LI C H T IN G

Uitgaven
2017
2018
19.310,60

Ontvangsten
2017
2018
16.687,50 37.900,44
6.687,00 19.268,08
915,24
2.160,04

3.975,00
3,93
178,54

0,00
370,00

3.500,42
1.123,01
1.472,80
2.399,71
1.072,81
10.344,69

5.482,16
2.141,34
2.064,79
880,80
864,06
2.911,35
787,12
38.417,22

24.472,21

59.698,56

14.127,52
24.472,21

21.281,34
59.698,56

24.472,21

59.698,56

775,94

O P D E W IN S T - EN V E R L I ES R E KE N IN G

Projecten
Voor een opdracht van Stichting Welzijn in samenwerking met Stichting MEE in het kader
van participatie werd de tuin als locatie ter beschikking gesteld. Hiervoor werd in totaal een
bijdrage van € 21.293 ontvangen.
Met Baanbrekend werd een samenwerking aangegaan voor Taal- en Werkstage in het kader
van de inburgering van statushouders. Hiervoor werd in totaal een bijdrage van € 3.000,-ontvangen.
De samenwerking met Tablis Wonen werd in 2018 voortgezet. Dit resulteerde in extra
inkomsten van € 4.360.
Subsidie, sponsoring en giften
De stichting heeft in 2018 voor een bedrag van € 19.638 aan subsidies, sponsoring en giften
ontvangen en kregen we een toekenning van € 10.000 van het Oranjefonds; totaal € 29.638.
Hiervan is een bedrag van € 22.450 ten behoeve van de doorontwikkeling van de Sociale
Moestuin. Fonds DBL kende ons € 7.450 toe, Fund Santheuvel Sobbe € 5.000. Deze
middelen zijn voor een klein deel in 2018 ingezet zodat de voorbereidingen voor de
doorontwikkeling konden starten, het merendeel is dan ook beschikbaar voor 2019.
De gemeente Sliedrecht kende ons een voorlopige subsidie van € 4.983 toe voor de kosten
van activiteiten en de begeleiding daarvan.

Verder ontvingen we vanuit de Clubkasactie van de Rabobank een bedrag van € 1.140.
De vrijwillige bijdrages tijdens activiteiten, open dagen en het beschikbaar stellen van de
ruimte voor bijeenkomsten van derden zorgden voor mooie giften.
Verkopen
In 2018 bedroeg de opbrengst van de moestuin € 2.160. Dit is een stijging ten opzicht van
2017. Mensen weten de moestuin steeds beter en vaker te vinden. Ook werden er meer
oogstkaarten verkocht in 2018.
Vrijwilligersvergoedingen
Als dank voor de inzet was er voor alle vrijwilligers in 2018 een vergoeding passend binnen
de wettelijke regelgeving, in totaal € 3.975.
Activiteiten
De kosten voor de diverse activiteiten bedroegen per saldo € 5.112. Voor dekking van de
kosten is medio 2017 bij de gemeente Sliedrecht een subsidie aangevraagd. De toekenning
bedroeg € 4.983 en de definitieve afrekening vindt plaats na verantwoording. Dit is naar
verwachting medio 2019.
Opleidingen/trainingen
Een aantal vrijwilligers volgde een training ‘Bosmaaier’ waarin ze leerden om op
verantwoorde en veilige wijze om te gaan met een bosmaaier. Hiervoor werd ook de vereiste
kleding aangekocht.
De communicatievrijwilliger volgde een training ‘Social Media’.
Voorlichting/representatie
Dit betreffen uitgaven voor diverse attenties ten behoeve van de vrijwilligers.
Administratiekosten
Deze uitgave betreffen bancaire kosten, verzekeringen, leges voor ontheffingen en de
jaarlijkse bijdrage aan het Kadaster.
Bewerkingskosten tuin
Alle uitgaven die nodig zijn om de tuin zaai- en beplantingskaar te maken. Daarnaast zijn dit
de aankopen van het zaai- en plantgoed.

Huisvesting
Naast de huur van de grond bevat deze post de kosten voor onderhoud van het
moestuinhuis.
Energie
Uitgaven voor gas en elektra.

5.

S PONSOREN

Dankzij sponsoren en donateurs kunnen we onder andere laagdrempelig een sociaal kopje
koffie of thee bieden mét een gezellig praatje. Bovendien vinden mensen bij ons een veilige
en vertrouwde leer-werkplek die dankzij de geldelijke steun gewaarborgd kan blijven.
Honderd schoolkinderen krijgen jaarlijks een schooltuin om niet, want niet alle ouders
kunnen in een bijdrage voorzien. Bedankt aan al onze sponsoren en donateurs die dit
mogelijk maken!

6.

S AMENSTELLING

BE STUUR
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