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1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Alweer 7 jaar geleden ontvingen wij de sleutel voor het terrein van de Sociale Moestuin 

Sliedrecht en zijn wij binnen Sliedrecht actief als sociale ondernemer en leerwerkbedrijf.  

We zetten ons in voor cohesie in de sociale zin van het woord. We zoeken naar 

samenwerking met partijen die dit ook ambiëren. Dat lukt uiteraard de ene keer beter dan 

de andere keer.  

Dankzij de groeiende groep vrijwilligers en de toegekende en beschikbaar gestelde middelen 

konden we dit jaar onze ambitie om door te ontwikkelen grotendeels vorm geven.  

Het was een dynamisch jaar. We namen afscheid van mensen en er kwamen ook weer 

nieuwe mensen voor terug.  

Veel plannen zijn gemaakt, sommige zijn tot uitvoering gebracht.  

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 

moestuinjaar en hun geweldige inspanningen om er met elkaar iets moois van te maken.  

 
 
Sliedrecht, april 2020    Mirjam Lankreijer, voorzitter 
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2. VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 

2.1 DE GEBEURTENISSEN IN 2019 

 

 Teelt- en werkplan 

In januari is er een gesprek geweest met een 

ecologische tuincoach die bereid was om voor ons 

een teelt- en werkplan te maken voor onze tuin. 

Hierdoor konden we volgens planning werken en 

tuincompostplan maken die paste bij de 

gewassen en de bedden.  

 

 Cursus ecologisch tuinieren 

Op de tuin is een cursus ecologisch tuinieren verzorgd. Hiervoor werden 8 sessies 

georganiseerd en 12 mensen namen hieraan deel.  

 

 Taalles 

In ons moestuinhuis werd elke maandagochtend, met uitzondering van de 

schoolvakanties, taalles gegeven. 10 Mensen volgden deze les om hun Nederlands te 

verbeteren. Daarnaast zijn er vrijwilligers bereid gevonden om gedurende de week 

een keer extra met de betrokkenen te lezen, tussen alle bedrijvigheid door. 

 

 EHBO cursus 

Aangezien februari altijd wat rustig is op de tuin, hebben we die periode benut voor 

een EHBO cursus met BHV. 9 Vrijwilligers namen hieraan deel. 

 

 NL Doet 

Eind 2018 is onze activiteitencoördinator bevallen van een dochter. Zij pakte haar 

werkzaamheden weer op met de eerste activiteit van het jaar, te weten NL DOET op 

15 en 16 maart. Tijdens NL DOET kwamen circa 25 mensen ons ondersteunen om te 

klussen, compost te rijden en een hügel aan te leggen. Op beide dagen hadden we 

harde werkers en is er daardoor veel extra werk verzet.  

 

 Activiteiten 

Ook in dit jaar is er een groot aantal activiteiten 

georganiseerd.  

-    Voorjaarsknutsel voor kinderen en volwassenen 

- Lente knutsel 

- Plantjesdag 

- Moederdag 

- Vaderdag 

- Open dag en imkerijdag 

- Oogstfeesten van de scholen 

- Augurken inmaken 

- Baggerfestival  
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- Late Summerfair 

- Herfststukjes voor groot en klein 

- Kerststukjes voor groot en klein 

 

 Sociaal terras 

Eind maart ontvingen wij sponsorgelden voor het ontwikkelen van een sociaal terras. 

De doelstelling daarvan is dat mensen met een smalle beurs een lekkere verwenlunch 

aangeboden krijgen. Hiervoor is de tuin deels heringericht, het terras is aangekleed 

met een grote nieuwe tafel en banken. De hovenier legde sierbeplanting aan en de 

keuken in het moestuin huis werd opnieuw ingericht, voorzien van apparatuur en 

nieuw keuken inventaris.  

 

 Sociale lunch 

Op 17 april werd de eerste sociale lunch een feit. 7 Mensen namen hieraan deel.  

5 Locale ondernemers waren bereid om ons te voorzien in de benodigde ingrediënten 

voor de lunch. Wij bedanken daarvoor de Albert Heijn, Van Tilburg, Vitamine van Os, 

Viskraam het Loggertje en de Kaaskoerier. Er werd lekker gekookt en mensen 

ervaarden het als een prettige bijeenkomst waarbij ze laagdrempelig onderling 

informatie konden uitwisselen.  

In 2019 organiseerden we 10 maal een sociale lunch.  
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 Openstelling op zaterdag 

Vanaf mei, hebben we voor het tweede jaar de tuin ook 

op zaterdagochtenden open gesteld voor de verkoop van 

groenten en fruit of een gezellig bakje koffie. Dit is succesvol geweest. 

 

 Schooltuinlessen 

Zoals elk jaar hadden we ook dit jaar weer bezoek van basisscholen. 2 Groepen 

kinderen uit groep 5 kwamen op de tuin voor de schooltuinlessen die we in 

samenwerking met het NME vormgeven bij ons op de moestuin. In april startten de 

groepen 5 van de Prins Willem Alexander school Valkweg en OBS de Wilgen. In mei 

hadden ze hun eerste oogst van (h)eerlijke radijs. Op 7 juli en 12 juli hadden beide 

klassen hun oogstfeest. Ruim 60 kinderen en 1 ouder per kind namen hieraan deel. 

Want wat is er mooier als je elke 2 weken op de tuin bent geweest om met elkaar 

lekkere salade te maken van de verse groenten uit je eigen tuin? 

 

Door wisseling van de vaste vrijwilligers op de tuin konden we geen schooltuinen 

voor groepen 6 realiseren. De begeleiding vraagt immers vrij veel coördinatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Project Zorgroute 

Op 22 juni was de eerste Zorgroute van de gemeente Sliedrecht. Bijna 400 

leerlingen gingen langs bij lokale bedrijven om meer te leren over het werken in de 

zorg door een kijkje te nemen achter de schermen. Ook wij namen daaraan deel. 2 

Groepen kinderen uit groep 7 kwamen op de tuin om meer te leren over ons 

leerwerkbedrijf. Ondanks de regen was het een groot succes.  

 

 Baggerfestival 

Accountantskantoor Hoek en Blok bood ons aan in hun pagodetent op het 

Baggerfestival te staan. Zodoende stonden wij op een mooie plek met onze groenten 

en fruit om onze tuin te promoten. Het doel was nieuwe vrijwilligers te werven. En 

met succes; 4 nieuwe vrijwilligers meldden zich aan. 
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 Gereedschap 

Soms moet je investeren in apparatuur. Op onze tuin ligt 

veel gras. De grasmaaier was nodig aan vervanging toe. 

Via een bevriende hovenier konden wij een mooie korting bedingen op een nieuwe 

grasmaaier en handgereedschap. 

 

 Samenwerking Voedselbank Sliedrecht 

Dit jaar ontving de Voedselbank Sliedrecht 5 keer van ons groenten voor hun 

klanten. En ook dit jaar maakten we ruim 80 kerststukjes voor de Voedselbank en 10 

kerststukjes voor de kerk, voor de tafels van het kerstdiner.  

 

 Rabobank clubkascampagne 

Dankzij de vele stemmen in het kader van Rabobank 

Clubkascampagne ontvingen wij een cheque € 750,- 

ten behoeve van het nieuwe handgereedschap.  

 

 Bijbelweek 

Tijdens de bijbel week waren onze vrijwilligers ook 

aanwezig met een kraampje.  

Het thema was duurzaamheid.  

2.2 BEDRIJFSVOERING 
 

Ecologisch werken 

Aan begin van het jaar werd de keuze gemaakt voor meer ecologisch werken. Het bestuur 

vond een kleine gezonde aanpassing met ecologische gedachten een verantwoorde keuze. 

Zo hoeft bij ecologisch tuinieren bijvoorbeeld niet jaarlijks een zware grondfrees over de tuin 

gehaald te worden en is er meer respect voor de nuttige werkzaamheid van mollen en 

woelmuizen.  

Niet voor iedereen was de ecologische inslag te overzien. Als bestuur kwamen wij er achter 

dat ons idee en die van de ecologische coach nogal uiteen lagen. De ver doorgevoerde 

ecologische gedachte gaf voor veel mensen minder overzicht op de tuin omdat bij ecologisch 

tuinieren ook onkruid vrijelijk zijn gang mag gaan. Aan het begin van de zomer, toen de taak 

van de tuincoach was volbracht; een teelt- en werkplan opstellen, besloot het bestuur, 

samen met de vrijwilligers, dat structuur, overzicht en ecologische tuinplannen niet echt in 

elkaars verlengde liggen.  

We besloten een gulden middenweg te kiezen. Dus niet frezen maar wel onkruid wieden. 

Bezuinigingen binnen het Sociaal Domein 

In 2019 ontstond er wederom onzekerheid door aangekondigde bezuinigingen binnen het 

Sociaal Domein. In gezamenlijkheid met de sociale ondernemers uit Sliedrecht hebben we 

hiertegen geageerd. De uitwerking zal medio 2020 door de Drechtraad gepresenteerd 

worden.  

Een nadeel van deze onzekerheden is dat Stichting Kringloopcentrum Sliedrecht haar 

toezegging voor een nieuw gebouw bevroor, in afwachting op de uitkomsten van de 

aangekondigde bezuinigingen.  
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Vrijwilligers en participanten 

In 2019 zijn er 4 vrijwilligers vertrokken en 5 nieuwe vrijwilligers 

meldden zich aan. Er is een capaciteit van 18 participanten, in 

2019 werd deze door 13 mensen ingevuld. Dit zorgde ervoor dat we eind 2019 met open 

participatieplekken zaten in het kader van de participatiewet waarvan we hopen dat die 

begin 2020 weer zijn opgevuld. 

 

Samenwerking Baanbrekend 

De samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden werd ook in 2019 voortgezet. Hierdoor 

konden wij dit jaar 2 taal- en werkstagiaires begeleiden.  

Overlegstructuur binnen de Sociale Moestuin 
Het bestuur kwam in 2019 10 keer bij elkaar voor een vergadering. Agendapunten waren 
onder andere de bezuinigingen in het sociale domein, teelt- en beplantingsplan, het wel en 
wee van de vrijwilligers en participanten en natuurlijk ook de werkzaamheden en planning 
van de tuin en stand van zaken van het Moestuinhuis. Daarnaast was de doorontwikkeling 
iedere keer een belangrijk punt op de agenda. 
 
We hebben in 2019 ook een 5-tal keren met de vrijwilligers om de tafel gezeten. Hierbij 
konden de vrijwilligers hun vragen aan het bestuur stellen en ideeën voorleggen. Dit heeft 
veel duidelijkheid en inzicht gebracht over belevingen maar ook over mogelijkheden voor de 
tuin. 
  
Met de coördinatoren is 12 keer overlegd en met de activiteitenbegeleidster 6 keer. 
 
De voorzitter is wekelijks op de tuin aanwezig geweest om vinger aan de pols te houden. 

De functie adviseur communicatie werd gecombineerd met de functie adviseur activiteiten 

als gevolg van het vertrek van de activiteitencoördinator, die elders een vaste baan heeft 

gevonden. Eind van 2019 is iemand gevonden voor deze combifunctie.  

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden binnen het bestuur. Er is een organisatorische knip 

tussen het bestuur en de coördinatoren op de tuin gemaakt.  

Deelname externe bijeenkomsten 
We hebben diverse bijeenkomsten met de sociale partijen in Sliedrecht bijgewoond of 
georganiseerd;  
- Werkgroep Armoedepreventie van gemeente Sliedrecht; 3x. 
- Platform sociale ondernemers; elke 6 weken. 
- Pand 33; 1x 
- Gemiva; 4x 
- Iedereen zijn werk; 3x 
- SOJS; 2x.  
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3. FINANCIEEL VERSLAG 
 

3.1 BALANS 

 

 Ref. 31 december 2019  31 december 2018 

  €  € 
ACTIVA       

       

Vorderingen       

Debiteuren  2.087   12.715  

Omzetbelasting 3.3.4 10.112   4.459  

Nog te ontvangen bedragen 3.3.5 30.708   10.000  

   42.907   27.174 
       

Liquide middelen 3.3.6      

Bank  1.654   914  

Spaarrekening  12.000   26.000  

Kas  296   241  

   13.950   27.155 
       

Totaal activa   56.857   54.329 

       
       

       

  31 december 2019  31 december 2018 

  €  € 
PASSIVA       

       

Eigen vermogen 3.3.7      

Algemene reserve  24.170   30.684  

Bestemmingsreserve grond  8.500   8.500  

Bestemmingsreserve tuinhuis  15.000   15.000  

   47.670   54.184 
Kortlopende schulden       

Crediteuren  2.381   -  

Vooruit ontvangen bedragen 3.3.8 1.000   145  

Overlopende passiva 3.3.9 5.806   -  

   9.187   145 
       

Totaal passiva   56.857   54.329 
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 Ref. Realisatie 
2019 

 Begroot 
2019 

 Realisatie 
2018 

  €  €  € 
BATEN       

       

Projecten 3.3.10 40.754  36.400  27.900 

Subsidies en fondsen 3.3.11 24.500  24.200  27.433 

Baten uit verkochte producten  2.016  1.500  2.160 

Activiteiten  651  325  370 

Overige baten  1.768  -  1.836 

Rentebaten  3  -  - 

Som der baten  69.692  62.425  59.699 
       

LASTEN       

       

Projectlasten 3.3.12 32.784  33.450  20.368 

Activiteiten 3.3.13 12.863  12.500  5.482 

Huisvesting 3.3.14 1.651  2.000  1.410 

Exploitatielasten tuin 3.3.15 8.261  4.250  2.980 

Algemene lasten 3.3.16 12.657  13.550  8.178 

Investering sociaal terras 3.3.17 7.990  2.310  - 

Som der lasten  76.206  68.060  38.418 
       

Saldo  -6.514  -5.635  21.281 

       
Verdeling saldo       

Dotatie bestemmingsreserve tuinhuis  -    5.000 

Dotatie bestemmingsreserve grond  -    - 

Mutatie algemene reserve  -6.514    16.281 

Resteert  -    - 
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3.3 TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
3.3.1 Algemene toelichting 

 

3.3.1.1.  Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Sociale moestuin Sliedrecht is gevestigd aan de Lijsterweg 70, 3362 BK Sliedrecht 

en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 52824241. 

 

3.3.1.2.  Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht bestaan uit het tot elkaar brengen 

van de inwoners van Sliedrecht, voorzien in educatie en sociale doelgroepen ondersteunen in 

de integratie in de maatschappij. 

 

3.3.1.3. Continuïteitsveronderstelling 

De stichting heeft de verwachting met de beschikbare middelen de bestaande verplichtingen 

te kunnen afwikkelen. 

 

3.3.1.4. Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 

3.3.1.5. Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 

leiding van Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht zich verschillende oordelen en schattingen 

die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor 

het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 

toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

 

3.3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

3.3.2.1  Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De 
waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en 
passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties 
verwijzen naar de toelichting. 
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3.3.2.2. Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

3.3.2.3. Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde. 

3.3.2.4. Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij 
besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen 
een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de 
organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze 
beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn 
opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als 
bestemmingsfonds.  

In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds 
vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden 
zijn gesteld, worden vermeld. Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door 
derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het 
eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de 
toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve 
vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 

Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve zijn verwerkt, worden de gerealiseerde 
herwaarderingen bruto ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die 
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de 
staat van baten en lasten verantwoord. 

 

3.3.2.5. Kortlopende schulden  

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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3.3.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

3.3.3.1.  Algemeen 

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal 
der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend 
aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige 
gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe 
te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de 
(toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de 
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog 
niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) 
respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve 
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd 
dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo 
van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is 
ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat 
van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit 
saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen. 

 3.3.3.2.  Ontvangen subsidies 

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht 
ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn 
gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.  

Investeringssubsidies worden als vooruit ontvangen onder de passiva opgenomen of worden 
in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag. 

3.3.3.3 Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben. 

3.3.3.4 Personeelskosten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 
de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

3.3.3.4 Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.  

 

3.3.4 Omzetbelasting 
 

 31-12-2019  31-12-2018 

    

Aangifte 2019 respectievelijk 4e kwartaal 2018 10.112  4.459 

    

 10.112  4.459 
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3.3.5 Nog te ontvangen bedragen 
 

 31-12-2019  31-12-2018 

    

Oranje Fonds projectsubsidie 2018-2019 6.500  10.000 

Sociale Dienst Drechtsteden/ MEE uren 2019 12.208  - 

Fonds DBL Participatie in het groen 2019 6.000  - 

Kansfonds inzake 2019 2e deel 6.000  - 

    

 30.708  10.000 

    
 

 

3.3.6 Liquide middelen 
 

Alle banktegoeden staan ter vrije beschikking van de stichting.  

 

3.3.7 Eigen vermogen  
 

 Beginstand Onttrekkingen Toevoegingen Eindstand 

     

Algemene reserve 30.684 -6.514 - 24.170 

Bestemmingsreserve grond 8.500 - - 8.500 

Bestemmingsreserve tuinhuis 15.000 - - 15.000 

     

Stand 31 december 54.184 -6.514 - 47.670 

  

De bestemmingsreserve grond ad € 8.500 is door het bestuur gevormd ter derving van de 

kosten in verband met de verplichting om het grasland in oorspronkelijke staat te laten 

herstellen, indien de moestuin zou stoppen. 

De bestemmingsreserve tuinhuis ad € 15.000 is door het bestuur gevormd voor de 

toekomstige vervanging van het moestuinhuis of de inrichting daarvan. 
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3.3.8 Vooruitontvangen bedragen  
 

 31-12-2019  31-12-2018 

    

Bijdrage 2020 Stichting Het Zuidhollands Landschap  1.000  - 

Oogstkaarten -  145 

    

 1.000  145 

 

3.3.9 Overlopende passiva 
 2019  2018 

    

Kosten administratie en accountantsverklaring 4.000  - 

Kosten sociaal terras 1.608  - 

    

 5.608  - 

 

 

3.3.10 Projecten 
 Gerealiseerd 

2019 

 Begroot 

2019 

 Gerealiseerd 

2018 
      

Participatieproject  30.874  29.400  21.293 

Project Taal- en Werkstage 2.605  2.000  3.000 

Tuinen 7.275  5.000  3.607 

      

 40.754  36.400  27.900 

  

3.3.11 Subsidies en fondsen 
 Gerealiseerd 

2019 

 Begroot 2019  Gerealiseerd 

2018 
      

Stichting Zuidhollands Landschap 1.000  1.000  - 

Fonds DBL 6.000  -  7.450 

Oranje Fonds 4.000  8.200  10.000 

Kansfonds 11.000  5.000  - 

Fundatie Sandheuvel Sobbe 2.500  -  5.000 

Stichting De Kaai -  10.000  - 

Gemeente Sliedrecht -  -  4.983 

      

 24.500  24.200  27.433 
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3.3.12 Projectlasten 
 Gerealiseerd 

2019 

 Begroot 2019  Gerealiseerd 

2018 
      

Tuincoördinator en -coach 27.409  29.000  10.683 

Begeleiding participatie projecten 3.750  3.300  8.628 

Vrijwilligers 1.625  1.150  1.057 

      

 32.784  36.450  20.368 

 

3.3.13 Activiteiten 
 Gerealiseerd 

2019 

 Begroot 2019  Gerealiseerd 

2018 
      

Activiteiten(begeleiding en materiaal) 12.863  12.500  5.482 

      

      

 12.863  12.500  5.482 

 

 

3.3.14 Huisvesting 
 Gerealiseerd 

2019 

 Begroot 2019  Gerealiseerd 

2018 
      

Gemeentelijke lasten 188  200  180 

Energie 1.258  800  787 

Onderhoud 205  1.000  443 

      

 1.651  2.000  1.410 

 

3.3.15 Exploitatielasten tuin 
 Gerealiseerd 

2019 

 Begroot 2019  Gerealiseerd 

2018 
      

Huur grond 2.156  2.150  2.116 

Bewerkingskosten tuin 5.362  2.100  864 

Bedrijfskleding 743  -   

      

 8.261  4.250  2.980 
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3.3.16 Algemene lasten 
 Gerealiseerd 

2019 

 Begroot 2019  Gerealiseerd 

2018 
      

Administratie en accountant 4.000  4.500  - 

Vrijwilligers algemeen 3.211  3.000  2.918 

Voorlichting en representatie 1.536  2.750  2.065 

Opleidingen 2.229  1.900  2.141 

Verzekeringen 151  200  173 

Overige kosten 1.530  1.200  881 

      

 12.657  13.550  8.178 

 

3.3.17 Inrichting sociaal terras 
 Gerealiseerd 

2019 

 Begroot 2019  Gerealiseerd 

2018 
      

Aanschaffingen en materialen 4.030  2.310  - 

Ontwerp en begeleiding 2.010  -  - 

Werkzaamheden tuin 1.950  -  - 

      

 7.990  2.310  - 
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3.4 OVERIGE GEGEVENS 

 

Voor de resultaatbestemming wordt verwezen naar de staat van baten en lasten. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te maken met de gevolgen van de uitbraak van het 

coronavirus (COVID-19). Op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2019 is het 

nog onduidelijk wat de exacte gevolgen van de uitbraak zullen zijn op de activiteiten van de 

stichting, alsmede op de ontwikkeling van de inkomsten en de liquiditeit.  

Echter, gezien de huidige gezonde financiële positie van de stichting en de 

financieringsstructuur, verwacht de stichting haar activiteiten zelfstandig te kunnen blijven 

voortzetten. Derhalve is, naar beste inschatting en alle feiten en omstandigheden in 

ogenschouw nemend, geen sprake van een ernstige onzekerheid van de continuïteit van de 

organisatie en derhalve ook niet van onontkoombare discontinuïteit.  

De stichting hanteert dan ook een positieve continuïteitsveronderstelling en de 

waarderingsgrondslagen in de jaarrekening zijn gebaseerd op dit ‘going concern’-beginsel. 
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4. SPONSOREN 
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 leerwerkplek die dankzij de geldelijke steun gewaarborgd kan blijven.  

 

100 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!  
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