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Jaarverslag 2019
Stichting Marjoleinveldkruiden
‘Marjoleinveldkruiden’ is een aandachtsboerderij, waar gewerkt wordt door een klein aantal mensen, die
vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking extra aandacht en verzorging nodig hebben.
Een grote kruidentuin, moestuin, boomgaard en een aantal kleine dieren vormen de kern van de
activiteiten. Marjoleinveldkruiden is begin 2006 gestart op de boerderij in de Noordoostpolder.
De Stichting Marjoleinveldkruiden is opgericht op 13 november 2009. De stichting heeft als doel het
organiseren en realiseren van een kleinschalige werkplek voor mensen met een zorgvraag. Met de
oprichting van de stichting heeft ‘Marjoleinveldkruiden’ de basis gelegd voor verdere
professionalisering van haar werkzaamheden en het werken aan lange-termijn-continuïteit.
In dit beknopte jaarverslag legt de Stichting Marjoleinveldkruiden verantwoording af over haar
activiteiten in 2019. Er is gekozen om de opzet van dit jaarverslag anders te structuren dan voorgaande
jaren en ook uitgebreid in te gaan op de activiteiten die Marjoleinveldkruiden ontplooit en die bijdragen
aan haar doelstelling.
Primaire doelstelling: aandacht schenken aan zorgvraagsters
Het doel van de stichting is het realiseren van een kleinschalige werkplek voor mensen met een
zorgvraag. De praktijk heeft het afgelopen jaar weer aangetoond dat de kleinschalige opzet een
voorwaarde is om optimaal individuele aandacht te kunnen besteden aan de deelneemsters. De
naamgeving “Aandachtsboerderij” schept daarbij verwachtingen: ook in 2019 heeft
Marjoleinveldkruiden deze verwachtingen weer kunnen waarmaken. De deelneemsters geven aan zich
veilig te voelen. Dagelijks worden ouders en verzorgers schriftelijk geïnformeerd over het verloop van
de dag. Bij multidisciplinair overleg is altijd naast de beheerder minstens één medewerkster aanwezig.
De tevredenheid bij de deelneemsters en hun verzorgsters blijkt o.a. uit het, op verzoek van de ouders,
uitbreiden van het verblijf van een deelneemster van twee naar vier dagdelen. De voorbereidingen en
uitvoering van de hierna beschreven activiteiten vormden een belangrijke activiteit voor de
deelneemsters.
Interne en externe activiteiten: workshops, deelname aan NL Doet, Uitje-tent en een wintermarkt
Zoals verwoord in het beleidsplan van enkele jaren geleden wil Marjoleinveldkruiden als
aandachtsboerderij midden in de maatschappij staan en anderen mee laten genieten van wat zij te bieden
heeft. Tevens geeft het toewerken naar hoogtepunten energie en richting aan de dagelijkse
werkzaamheden. In 2019 is hier op verschillende manieren invulling aan gegeven. Op 31 januari is een
schilderworkshop met tapaslunch georganiseerd. Dit resulteerde in een gezellige en smaakvolle ochtend
met mooie resultaten!

Een ander hoogtepunt in het jaar vormt de deelname aan NL Doet. Ook dit jaar waren weer meerdere
vrijwilligers bereid om de handen uit de mouwen te steken. Marjoleinveldkruiden verzorgde de catering.
Dit jaar hebben op vrijdag 15 maart in totaal 19 personen geholpen om een konijnenvilla te bouwen en
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de tuin lenteklaar te maken. Daarbij is het gras geverticuteerd, zijn oud blad en takken verwijderd, de
composthopen omgeschept en nog verschillende andere klussen verricht.

Ook dit jaar konden we dankzij sponsoring in natura genieten van de lunch met o.a. haringen, een
heerlijke salade, lekkere broodjes en cakejes! Dit alles werd beschikbaar gesteld door de Urker
middenstand: Bakker Bart, de Jongens van de Fant, Vishandel Baarssen en De Oude Bakkerij. Onze
grote dank!
Speciaal vermeld moet worden dat dankzij de goed getimede onderwijsstaking er ook enkele jonge
dames waren, die de handen flink uit de mouwen staken, en ook op andere wijze genoten.

Met de tuin zo ongeveer op zijn mooist was er in juni het jaarlijkse weekend “Uitje-tent” in de
Noordoostpolder. Op 14, 15 en 16 juni zijn zo’n 30 belangstellenden verwelkomd die genoten van de
tuin, een rondleiding konden volgen, producten kochten en konden genieten van lekkers (grotendeels uit
eigen tuin) zoals kruidenthee, koffie en brandnetel- en/of lavendelcake. Een paar sfeerbeelden zijn
hieronder ingevoegd.

Op 12 december was Marjoleinveldkruiden present op de Wintermarkt in het Aerescollege te
Emmeloord. In een gezellige sfeer is Marjoleinveldkruiden bij vele bezoekers onder de aandacht
gebracht en zijn de nodige producten, waaronder bijvoorbeeld vogelvoedertaarten (zie de foto op de
volgende pagina), verkocht. Het is een activiteit waar altijd weer met enthousiasme naartoe wordt
gewerkt.
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Interne activiteiten: tuinonderhoud, twee konijnen en vrijwilligers
In de dagelijkse werkzaamheden bij Marjoleinveldkruiden vraagt de tuin de meeste aandacht. In het
verslag over 2018 werd al vermeld dat Marjoleinveldkruiden naast de zorgvraagsters ruimte biedt voor
therapeutisch tuinieren. Ook in 2019 is dit ingevuld. Daarnaast helpt sinds het voorjaar een vaste
vrijwilliger een dagdeel per week mee in de tuin. Een andere vrijwilliger heeft in juni geholpen om de
vijver goed schoon te krijgen. Marjoleinveldkruiden is erg blij met deze hulp, of het nu eenmalig of elke
week is!
Veel van het onderhoud wordt zelf uitgevoerd, maar op sommige momenten is professionele assistentie
noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld in maart dit jaar voor achterstallig snoeiwerk aan verschillende
vruchtbomen en struiken. Mede hierdoor kon in december de professionele inzet beperkt worden tot het
reguliere seizoensonderhoud.
Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de regio was het beheerdersechtpaar
aanwezig bij de opening van de “Akker van de toekomst” in Ens. Zie de link voor meer informatie.

Naast het toom Barnevelders van zes hennen en een haan, is het aantal dieren bij Marjoleinveldkruiden
dit jaar uitgebreid met twee konijnen: Ollie B. Bommel en juffrouw Doddel. Na een wat onrustige
periode van wennen aan elkaar, is de konijnenvilla die tijdens NL Doet werd gemaakt, nu een mooi
verblijf waar ze zich prima vermaken. Dankzij de grote ren voor de villa is er alle mogelijkheid voor de
zorgvraagsters en anderen om de konijnen te aaien zonder dat de konijnen de weide wereld in kunnen
springen. Het is een prachtige aanvulling op de dagbesteding van de zorgvraagsters.
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Dagelijkse organisatie: medewerksters en zorgvraagsters
Allereerst moet een toevoeging aan de infrastructuur worden genoemd. In 2019 is een Automatische
Externe Defibrillator (AED) geïnstalleerd in de loods. Deze is voor iedereen bereikbaar en direct
zichtbaar vanaf het erf. De AED is aangemeld bij Hartslagnu.nl en daarmee beschikbaar bij een
mogelijke noodoproep uit de directe omgeving.

In 2019 zijn met alle medewerksters die zorg en zorg-vervangende ondersteuning bieden
voortgangsgesprekken gehouden. Bij deze gesprekken was een vertegenwoordigster van het bestuur
aanwezig. Verder hebben de medewerksters een lezing ‘Aanpak bij autisme’ bijgewoond in Meppel.
In april is de jaarlijkse BHV-training gehouden. Een leerzame dag, waarbij de reanimatie-oefening en
het brand blussen spannend en interessant waren.

Door persoonlijke omstandigheden zijn twee medewerksters gestopt met hun werk binnen de
infrastructuur van Marjoleinveldkruiden. Op passende wijze is afscheid genomen. In het najaar is een
advertentie gezet, waarop een overweldigende hoeveelheid van 51 sollicitaties werd ontvangen. Na
verschillende gesprekken is in november een nieuwe medewerkster gestart. Hiermee zijn er nu in totaal
drie vaste krachten, waarvan 1 persoon al meer dan 13 jaar bij MVK werkzaam is. Gezamenlijk geven
zij invulling aan de gehele werkweek.
In het kader van de samenwerking, die ook in het verslag van 2018 werd genoemd, zijn in de zomer
twee medewerksters van ’s Heeren Loo op bezoek geweest bij Marjoleinveldkruiden. Eén van de
zorgvraagsters valt onder verantwoordelijkheid van ’s Heeren Loo. In 2019 is volledige dagbesteding
geboden aan één zorgvraagster en een tweede zorgvraagster komt sinds oktober 2019 twee dagen in de
week, in plaats van één dag in de week.
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Financiën: een beperkte en gezonde bedrijfsvoering die basis biedt voor de toekomst
In de bijlage is de balans per 1-1-2019 en 31-12-2019 en de winst- en verliesrekening over 2019
opgenomen. De opzet is ten opzichte van vorig jaar vereenvoudigd om een duidelijker beeld te geven
van de financiën. Ter vergelijking is de winst- en verliesrekening van 2018 ook opgenomen.
Aan de inkomstenkant zijn verschillende schenkingen ontvangen van in totaal € 12.486,33. Daarnaast is
een vergoeding ontvangen voor het gebruik van de infrastructuur en de dagelijkse zorg-vervangende
ondersteuning, inclusief eten en drinken ter hoogte van € 3.400,-. Vanuit NL Doet is een bijdrage van
€ 390,- ontvangen voor de realisatie van de konijnenvilla.
Aan de uitgavenkant is de vergoeding, die wordt betaald aan de beheerder voor het gebruik van de
infrastructuur, opgenomen. Dit was in het jaarverslag van 2018 aangekondigd. De vergoeding is
gebaseerd op de (afgeronde) werkelijke kosten. De post bedrijfsvoering valt dit jaar hoger uit door de
aanschaf van de AED (€ 1.983,-).
De inkomsten vanuit verkopen en workshops waren in 2019 in totaal € 325,95. Zoals in eerdere
jaarverslagen eveneens vermeld is verkoop niet de drijfveer van Marjoleinveldkruiden.
In totaal is 2019 afgesloten met een negatief resultaat van € 1.904,35. Het resultaat is in mindering
gebracht op het eigen vermogen van de stichting.
Het jaarverslag en de jaarrekening is besproken en goedgekeurd door het bestuur in haar
vergadering op 8 februari 2020.

Winst & verliesrekening 2019
Realisatie
Inkomsten
2018
Schenkingen
€ 19.531,90
Bijdrage Oranjefonds NL Doet
€ 400,00
Bijdrage zorgvervangende ondersteuning
€ 0,00
Inkomsten workshops en verkopen
€ 80,00
Totalen
€ 20.011,90

Realisatie
2019
€ 12.486,33
€ 390,00
€ 3.400,00
€ 325,95
€ 16.602,28

Kosten
Afschrijving asfaltering
Vergoeding gebruik ruimtes (incl GWL)
Infrastructuur buiten
Infrastructuur binnen
Dagelijkse werkzaamheden
Personeel
Communicatie
Bedrijfsvoering
Totalen

€ 1.277,00
€ 1.200,00
€ 1.641,49
€ 1.545,41
€ 253,75
€ 2.818,45
€ 569,91
€ 912,70
€ 10.218,71

€ 1.277,00
€ 6.600,00
€ 4.139,48
€ 775,24
€ 853,53
€ 1.149,19
€ 834,90
€ 2.877,29
€ 18.506,63

€ 9.793,19

‐€ 1.904,35

Winst/verlies

BALANS Stichting MVK 2019
Eindbalans
31/12/2018
Activa
Asfaltering erf (10 jr afschr)
Totaal Vaste Activa

8.935
8.935

Mutaties

Mutaties

Schenkingen Ondersteuning

10.490

10.490

3.400

Totaal Activa

40.929

10.490

3.400

Passiva
Bestemmingsreserve
Totaal Eigen Vermogen

40.929
40.929

0

CHECK:

Mutaties

Resultaat

Overig In

Overig Uit

2019

‐1.277

31.927
68
0
31.994

Totaal Passiva

Mutaties

Eindbalans
31/12/2019

0

7.658
7.658

‐14.601

0

30.431
78
1.100
31.609

326

‐14.601

0

39.267

‐1.904
0

0

‐1.904

39.025
39.025

‐1.277
0

Bank
Kas
Debiteuren
Totaal Vlottende Activa

Lening (>1 jr)
Onderhandse lening (< 1 jr)
Crediteuren
Totaal Schulden

Mutaties
Afschrijving asfalteren

0

0

316

‐14.601

10

0

326

‐1.277

0

2.300

1.100

0
0
0
0

0

0

0

242

0

0
0
242
242

40.929

0

0

0

242

‐1.904

39.267

0

0
242

0

