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1.

V OORWOORD

VAN DE VOORZITTER

Het 8ste jaar was een dynamisch jaar waarin COVID19 de boventoon voerde.
Ondanks de Covid19 hebben we ons ook dit jaar zoveel mogelijk ingezet op sociale cohesie.
Er zijn pilots geweest met partijen in het sociale domein waar we veel van geleerd hebben.
De ene pilot was wat succesvoller dan de andere maar ook dat hoort bij ondernemen in het
sociale domein.
Dankzij de groeiende groep enthousiaste vrijwilligers en de toegekende en beschikbaar
gestelde middelen konden we dit jaar onze ambitie om door te ontwikkelen grotendeels
vorm geven.
Door Covid19 is een aantal mensen niet naar de tuin gekomen om mee te werken. We zijn
ze niet uit het oog verloren want we onderhouden contact met ze om bijvoorbeeld
vereenzaming te voorkomen. In dit jaar verwelkomen we onze vrijwilliger die sponsoren
zoekt voor de tuin, de nieuwe algemeen bedrijfsleider, de nieuwe projectleider buitentuinen
en namen wij na ruim 8 jaar afscheid van onze penningmeester. Ook sloten 2 nieuwe
bestuursleden zich aan.
Op 1 april trokken wij een algemeen bedrijfsleider aan en in augustus een projectleidster
voor de buitentuinen.
Alle plannen die we hadden wijzigden door Covid19. Leuke initiatieven zijn ontwikkeld om
toch activiteiten te kunnen ondernemen voor onze doelgroepen.
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 2021

Mirjam Lankreijer, voorzitter

2.

Verslag van het Bestuur

2.1

DE

G EB EU R T EN I S S E N I N

2020

In januari maakte een van onze taalstagiairs mezenkastjes voor de
gemeente. De wethouder van de gemeente nam ze graag in
ontvangst in het kader van het bestrijden van de processierups. Er
werden 9 mooie kasten opgehangen.
Op 23 januari werd onze bestuursadviseur vrijwilliger van het jaar. Hij trakteerde op
zelfgemaakt schuimgebak in de vorm van een paddenstoel.
In ons moestuinhuis werd alle jaren elke maandagochtend, met uitzondering van de
schoolvakanties, taalles gegeven. Dit jaar gingen een aantal lessen niet door
vanwege Covid19. Vrijwilligers van de tuin spanden zich allemaal in om Nederlands
te oefenen met de mensen die dat konden gebruiken.
Aangezien januari en februari altijd wat rustige maanden zijn op
de tuin hebben we ons in deze tijd gericht op het nieuwe
teeltplan en het uitzoeken van de zaden. Dit waren vruchtbare
weken.
De coördinatoren volgden een cursus begeleiden van vrijwilligers en participanten.
Een leerzame cursus waarvan het eerste deel in februari geven werd en het tweede
deel in september.
De jaarlijks terugkerende fruitbomen snoeicursus werd in februari en september
gevolgd door 12 vrijwilligers.
We kregen een vrijwilliger erbij die het leuk vindt om sponsoren te werven. Een
kostbaar geschenk voor de tuin. Hij regelde regelmatig gratis materialen voor de tuin
of voor de activiteiten.
De storm in februari waaide het dak van de droogschuur weg. De wind was er onder
geslagen en het dak was helemaal stuk. Gelukkig konden we dit snel herstellen.
In verband met Covid19 gingen de activiteiten rondom
schooltuinen niet door. Hoewel wij tuinieren in de buitenlucht
vond het bestuur toch dat het risico voor onze oudere
vrijwilligers niet genomen kon worden. We ontwikkelden een
succesvol alternatief ‘De Moestuin-Thuis-Tuin’ waarvan ca. 150
kinderen gebruik maakten. Er zijn prijzen gewonnen waarbij de
selectie is gedaan door 2 juryleden van de kinderraad. Voor dit

project ontvingen wij gratis emmers van HUBO, Ranzijn en
Karwei. We werkten samen met Stichting Alles Kids, het
NME en Stichting Open Jongerenwerk Sliedrecht.
NL-Doet werd door Covid19 uitgesteld naar een later moment. Heel jammer want we
worden op deze dagen altijd goed bezocht door mensen uit het dorp die ons helpen
om grotere klussen aan te pakken. Het Oranjefonds kondigde uitstel aan maar in
2020 is NL Doet niet meer doorgegaan.
De bezoekers zijn het hele jaar door geïnformeerd over sluiting of gedeeltelijke
openingstijden. Gelukkig konden we in het oogst-hoogseizoen
wel onze groenten verkopen in de buitenkraam.
Vrijwilligersuitje naar de Ommuurde tuin in Renkum was een
hele mooie ervaring waarbij we veel ideeën opdeden.
Dit jaar startte de samenwerking met Gemiva-Variant, ASVZ
en Ieder zijn Werk. Gemiva komt met een aantal mensen uit de dagbesteding ons
helpen op de tuin en via ASVZ en Ieder zijn Werk hebben begeleiden we 2 mensen
op de tuin. Mooie samenwerkingen in het kader van versterken van de sociale
ondernemingen.
Ons eerste zelf geproduceerde appelsap is een feit. Ruim 100 kilo appels gingen door
de pers. Er ging 66 liter heerlijke eerlijke appelsap mee naar huis.
Omdat we vaak stroom nodig hebben in de kas is er een
kabel gegraven naar het achterstuk van de tuin. De firma
Boels sponsorde ons een kraan voor een lang weekeinde
waardoor het goed te doen was om de kabel naar achteren te
leggen.
Ondanks alles hebben we wel activiteiten georganiseerd.
- 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

Dit jaar ontving de Voedselbank Sliedrecht 4 keer van ons groenten voor hun
klanten. En ook dit jaar maakten we ruim 150 kerststukjes voor de Voedselbank en
10 voor de kerk.
Dankzij de vele stemmen in het kader van Rabobank
Clubkascampagne ontvingen wij een cheque € 395,62 ten
behoeve van een prieel op de tuin.
In november kregen 2 statushouders een jaarcontract
aangeboden. Door de intensieve samenwerking met
sociaal ondernemer Vimotec werd dit mogelijk. Eerder in
dit jaar hielpen werknemers van Vimotec ons op de tuin.
Vimotec kon door Covid19 niet iedereen laten werken en
op de tuin hadden we handen te kort. Zo waste de ene
hand de andere.
In december ontvingen wij mooi tuingereedschap van Stichting de Kaai.
Op 12 december zaten we bij de notaris voor het ondertekenen van de acte in
verband met de gift van Stichting Kringloop Centrum Sliedrecht voor een nieuw
gebouw.

2.2

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

Begin van het jaar moest de tuincoördinator vertrekken in
verband met privé omstandigheden. Het bestuur heeft in de eerste maanden zelf de
vrijwilligers op de tuin bijgestaan met het maken van de teeltplannen en werkplannen.
Besloten werd een bedrijfsleider aan te trekken. Via een intermediair op land- en tuinbouw
gebied werd een advertentie geplaatst en al snel kwamen er diverse sollicitanten onze kant
op.
De bezuinigingen in het Sociale Domein hebben er niet toe geleid dat de participatieplekken
onder druk kwamen te staan in dit jaar.
Covid19 had ook invloed op onze stichting. We kregen aanzienlijk minder bezoekers maar
gelukkig konden we onze groenten ook aanbieden bij de lokale groenteboer.
Om de tuin verder te professionaliseren is er voor gekozen een hovenierster aan te trekken
die haar bijdrage levert voor het werk in de buitentuinen, maar ook op de moestuin zelf.
2020was een jaar waarin wij de basis voor de tuin wilden verstevigen. Met vaste gezichten
en vaste werkzaamheden.
Een aantal partners is gevonden waarmee we samenwerken. Zo is met Vimotec een
intensieve samenwerking ontstaan en zijn er 2 medewerkers in dienst gekomen voor beide
bedrijven. Dit vraag nauwe afstemming en elkaar vinden in de samenwerking waarin beide
bedrijven hun beste beentje voorzetten.
Aan het einde van 2020 bevestigde Kringloopwinkel Sliedrecht de gift voor nieuwbouw aan
ons. Een gift die al 2 jaar in de pen zat maar nu waarheid werd.
In 2020 zijn er 3 vrijwilligers vertrokken en 4 nieuwe vrijwilligers meldden zich aan. Er is een
capaciteit van 18 participanten, in 2020 werd deze door 13 mensen ingevuld, waarvan er ook
een aantal zich met regelmaat afmeldde in verband met Covid19. De matchingsunit heeft
geen mensen bemiddeld naar de participatieplekken in verband met Covid19. Dit zorgde
ervoor dat we eind 2020 met open participatieplekken zaten in het kader van de
Participatiewet waarvan we hopen dat die begin 2021 weer zijn opgevuld.
De samenwerking met Baanbrekend werd ook in 2020 voortgezet. Hierdoor konden wij dit
jaar 4 taal- en werkstagiaires begeleiden.
Het bestuur kwam in 2020 10 keer bij elkaar voor een vergadering. Agendapunten waren
onder andere nieuwe structuur, Covid19, teelt- en beplantingsplan, 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 2 keer met de vrijwilligers om de tafel gezeten. Hierin konden de
vrijwilligers hun vragen aan het bestuur stellen en ideeën voorleggen.
Met de coördinatoren is 21 keer overlegd.

De voorzitter of ander bestuurslid is wekelijks op de tuin aanwezig
geweest om vinger aan de pols te houden.
De functie adviseur communicatie is vacant en is opgevuld door een aantal vrijwilligers en de
bedrijfsleider. Met elkaar maken zij leuke berichten voor de sociale media.
De penningmeester heeft haar functie neergelegd, deze en staat vacant. De voorzitter neemt
tijdelijk haar taken over. Het boekhoudkantoor is een grotere rol gaan spelen. Er meldden
zicht 2 nieuwe bestuursleden aan en 1 bestuurslid is afgetreden en als adviseur
aangebleven. Een coördinator van de tuin is toegetreden tot het bestuur en vervult de
secretaris functie.
We hebben diverse bijeenkomsten met de sociale partijen in Sliedrecht bijgewoond of
georganiseerd;
- Platform ‘Sliedrecht werkt’, is 4 keer bijeen gekomen
- Gemiva; 4x
- Iedereen zijn werk; 3x
- SOJS; 4x
- Stichting Alles Kids; 2x
- Vimotec; 20x
- ASVZ; 3x

3.

F INANCIEEL

3.1

B A L AN S

VERSLAG

Ref.

31 december 2020
€

31 december 2019
€

ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Nog te ontvangen bedragen

3.3.4
3.3.5

19.545
11.007
9.023

2.087
10.112
30.708
39.575

Liquide middelen
Bank
Spaarrekening
Kas

42.907

3.3.6
3.268
18.000
483

Totaal activa

1.654
12.000
296
21.751

13.950

61.326

56.857

31 december 2020
€

31 december 2019
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve grond
Bestemmingsreserve tuinhuis
Bestemmingsfonds
nieuwbouw tuinhuis
Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruit ontvangen bedragen
Overlopende passiva

Totaal passiva

3.3.7
29.850
8.500
-

3.3.8

3.3.9
3.3.10

24.170
8.500
15.000
38.350

47.670

17.875

-

1.321
3.780

2.381
1.000
5.806
5.101

9.187

61.326

56.857

3.2

S TA A T

V AN B A T EN EN L AS TEN

Ref.

Realisatie
2020
€

Begroot
2020
€

Realisatie
2019
€

BATEN
Projecten
Subsidies en fondsen
Baten uit verkochte producten
Activiteiten
Overige baten
Rentebaten

55.499
13.215
5.625
6.513
7

52.000
13.615
1.500
350
2.075
-

40.754
24.500
2.016
651
1.768
3

80.909

69.540

69.692

51.604
3.532
1.937
9.478
23.678
82.125
-

40.400
3.115
1.900
7.675
16.450
-

32.784
12.863
1.651
8.261
12.657
7.990

Som der lasten

172.354

69.540

76.206

Saldo

-91.445

-

-6.514

3.3.11
3.3.12

Som der baten
LASTEN
Projectlasten
Activiteiten
Huisvesting
Exploitatielasten tuin
Algemene lasten
Investering nieuwbouw Tuinhuis
Investering sociaal terras

3.3.13
3.3.14
3.3.15
3.3.16
3.3.17
3.3.18
3.3.19

Verdeling saldo
onttrekking bestemmingsreserve
tuinhuisbestemmingsreserve grond
Dotatie
Onttrekking bestemmingsfonds
nieuwbouw tuinhuis
Mutatie algemene reserve
Resteert

-15.000
-

-

-82.125
5.680
-

-6.514
-

3.3
3.3.1

T O E LI C H TI N G

O P D E B A LA N S EN S T A AT V AN B AT EN EN L AS T EN

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.

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.

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
31-12-2020

Aangifte 2019
Aangifte 4e kwartaal 2020

10.112
895
11.007

31-12-2019
10.112
10.112

3.3.5

Nog te ontvangen bedragen
31-12-2020

31-12-2019

3.000
6.000
23
9.023

6.500
12.208
6.000
6.000
30.708

Oranje Fonds projectsubsidie 2018-2020
Sociale Dienst Drechtsteden/ MEE uren 2019
Fonds DBL Participatie in het groen 2019
Kansfonds inzake 2020 resp 2019 2e deel
Voorschot energiekosten januari 2021

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
Bestemmingsreserve grond
Bestemmingsreserve tuinhuis

24.170
8.500
15.000

-15.000

5.680
-

29.850
8.500
-

Stand 31 december

47.670

-15.000

5.680

38.350

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 bij besluit d.d. 15
december 2020 ten gunste van de exploitatie aangewend om hieruit de kosten voor de
voorbereidingen van het nieuwbouwproject te kunnen financieren. De nieuwbouw zelf is eind
2020 gestart.

3.3.8

Bestemmingsfonds nieuwbouw tuinhuis

Bij notariële akte van 10 december 2020 heeft de stichting een schenking ontvangen van
Stichting Kringloopcentrum Sliedrecht tot een maximaal bedrag van € 200.000 ten behoeve
van de realisatie van de bouw van een nieuw tuinhuis, passend binnen de doelstellingen en
activiteiten van de Sociale Moestuin. De schenking wordt in delen uitgekeerd gedurende de
looptijd van de bouw ter voldoening van de facturen.
Eind 2020 is de bouw gestart en zijn de eerste betalingen gedaan. De bouw wordt verwacht
te zijn afgerond eind eerste kwartaal 2021.
Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt.
2020
Beginstand
Ontvangsten
Onttrekkingen

100.000
-82.125

Stand 31 december
3.3.9

Vooruit ontvangen bedragen

Bijdrage 2020 Stichting Het Zuidhollands Landschap

3.3.10 Overlopende passiva

Kosten administratie en accountantsverklaring
Kosten sociaal terras

17.875

31-12-2020

31-12-2019

-

1.000

-

1.000

2020

2019

3.780
-

4.000
1.608

3.780

5.608

3.3.11 Projecten

Participatieproject
Project Taal- en Werkstage
Tuinen

3.3.12 Subsidies en fondsen

Stichting Zuidhollands Landschap
Fonds DBL
Oranje Fonds
Kansfonds
Fundatie Sandheuvel Sobbe
Stichting Alles kids
Gemeente Sliedrecht

3.3.13 Projectlasten

Tuincoördinator en -coach
Projectcoördinator nieuwbouw
Begeleiding participatie projecten
Vrijwilligers

3.3.14 Activiteiten

Activiteiten(begeleiding en materiaal)

Gerealiseerd
2020

Begroot
2020

Gerealiseerd
2019

28.923
3.100
23.476

29.500
1.500
21.000

30.874
2.605
7.275

55.499

52.000

40.754

Gerealiseerd
2020

Begroot 2020

Gerealiseerd
2019

1.000
2.850
6.000
250
3.115

1.000
3.500
5.000
3.115

1.000
6.000
4.000
11.000
2.500
-

13.215

13.615

24.500

Gerealiseerd
2020

Begroot 2020

Gerealiseerd
2019

33.684
9.200
3.743
4.977

32.150
6.750
1.500

27.409
3.750
1.625

51.604

40.400

32.784

Gerealiseerd
2020

Begroot 2020

Gerealiseerd
2019

3.532

3.115

12.863

3.532

3.115

12.863

3.3.15 Huisvesting

Gemeentelijke lasten
Energie
Onderhoud

3.3.16 Exploitatielasten tuin

Huur grond
Bewerkingskosten tuin
Bedrijfskleding

3.3.17 Algemene lasten

Administratie en accountant
Vrijwilligers algemeen
Werkkleding
Voorlichting en representatie
Opleidingen
Verzekeringen
Overige kosten

Gerealiseerd
2020

Begroot 2020

Gerealiseerd
2019

80
1.002
855

200
1.200
500

188
1.258
205

1.937

1.900

1.651

Gerealiseerd
2020

Begroot 2020

Gerealiseerd
2019

2.186
7.292
-

2.175
5.500
-

2.156
5.362
743

9.478

7.675

8.261

Gerealiseerd
2020

Begroot 2020

Gerealiseerd
2019

7.672
4.590
2.426
3.727
2.853
181
2.229

3.050
4.675
1.575
2.100
3.000
150
1.900

4.000
3.211
1.536
2.229
151
1.530

23.678

16.450

12.657

3.3.18 Investering nieuwbouw Moestuinhuis
Gerealiseerd
2020
Eerste termijn aanneemsom bouw
Overige kosten

82.000
125
82.125

Begroot 2020

Gerealiseerd
2019

-

-

De nieuwbouw van het Moestuinhuis is december 2020 gestart en loopt tot eind maart 2021
op een aanneemsom van € 164.000 exclusief omzetbelasting. De eerste termijn (50%)
hiervan is betaald. Dit project is mogelijk gemaakt door een gerichte schenking van de
Stichting Kringloopcentrum Sliedrecht.
3.3.19 Inrichting sociaal terras

Aanschaffingen en materialen
Ontwerp en begeleiding
Werkzaamheden tuin

3.4

O VE R I G E

Gerealiseerd
2020

Begroot 2020

Gerealiseerd
2019

-

-

4.030
2.010
1.950

-

-

7.990

G EG EV EN S

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

Gebeurtenissen na balansdatum
De stichting heeft in het boekjaar 2021 te maken met de gevolgen van de uitbraak van het
coronavirus (COVID-19). Op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2020 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.

4.

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 leerwerkplek die dankzij de geldelijke steun gewaarborgd kan blijven.
100 Schoolkinderen krijgen jaarlijks een schooltuin om niet, want niet alle ouders kunnen
ineen bijdrage voorzien. Bedankt aan al onze sponsoren en donateurs die dit mogelijk
maken!

5.

S AMENSTELLING

BE STUUR
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