Stichting Marjoleinveldkruiden - Jaarverslag 2010: Fundament
De Stichting Marjoleinveldkruiden is opgericht op 13 november 2009. De stichting heeft als
doel het organiseren en realiseren van een kleinschalige woon-/werkplek voor mensen met
een zorgvraag.
Met de oprichting van een stichting wil ‘Marjoleinveldkruiden’ de basis leggen voor verdere
professionalisering van haar werkzaamheden en werken aan lange-termijn-continuïteit. In dit
beknopte jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten in de periode tussen
oprichting van de stichting en 31 december 2010 onder het thema ‘Fundament’.
ANBI status toegekend
2010 stond in het teken van het leggen van het fundament voor de verdere professionalisering
van de activiteiten van ‘Marjoleinveldkruiden’. De oprichting van de stichting in 2009 en de
vorming van een bestuur voor de stichting vormden hierin cruciale stappen. Middels een
beleidsplan dat in het voorjaar van 2010 is geschreven is het gelukt om op 16 augustus 2010
een ANBI beschikking van de belastingdienst te krijgen. Met deze status als ‘Algemeen Nut
Beogende Instelling’ is het makkelijker om fondsen te werven, ondermeer aangezien giften
aftrekbaar zijn bij de belasting.
Eerste bijdragen van derden
De stichting heeft in 2010 een aantal bijdragen ontvangen, allen ‘in natura’. Allereest zijn de
oprichtingskosten van de stichting voor de helft voor rekening genomen van Notaris Prummel
te Emmeloord, en is de andere helft betaald door één van de bestuurders. Verder is in het
voorjaar van 2010 een droogkast beschikbaar gesteld door Hakvoort Horeca uit Emmeloord
en in gebruik genomen voor het drogen van verschillende kruiden. Daarnaast is een website
ontwikkeld: www.marjoleinveldkruiden.nl, door de Freshter uit Houten (www.freshter.com).
De stichting is beide bedrijven alsmede Notaris Prummel zeer erkentelijk voor hun bijdrage.
Financieel is de stichting verder niet actief geweest in 2010, op het openen van een
bankrekening bij Triodos bank na.
Een grote reikwijdte van de activiteiten
In 2010 zijn 2 open dagen georganiseerd, op 22 mei en 19 juni, welke werden bezocht door in
totaal meer dan 50 mensen. Bezoekers kregen een rondleiding door de tuinen en konden
genieten van een kopje kruidenthee en (lavendel)cake. Daarnaast heeft Marjoleinveldkruiden
op twee markten gestaan om producten te verkopen en haar activiteiten onder de aandacht te
brengen: een lentemarkt op 15 maart in een verpleeghuis en een kerstmarkt op 16 december.
Producten die hier verkocht werden zijn onder andere kruiden voor thee, slaapkussentjes,
geurzakjes, lavendelhartjes en lavendelkransen. De opbrengsten van deze verkoop worden
gebruikt voor inkoop van nieuwe materialen. De verkoop is op dit moment nog niet
kostendekkend.

Op 20 maart 2010 is een tuinwerkdag georganiseerd waarbij een tiental vrijwilligers geholpen
heeft om de tuin lenteklaar te maken. Ook zijn twee grote groepen ontvangen: op 17 juni de
groep ‘Bewegen voor Ouderen’, bestaande uit 15 personen. Deze groep heeft een rondleiding
door de tuinen gekregen en is voorzien van versnaperingen. Op 25 september is bij
Marjoleinveldkruiden een familiereunie georganiseerd voor 60 personen. Naast rondleidingen
waren ook enige (oud-)Hollandse spellen in de tuinen opgesteld. De catering werd door deze
familie zelf verzorgd.
De website www.marjoleinveldkruiden.nl is in juni 2010 ‘live’gegaan en in de rest van het
jaar door 484 unieke bezoekers bekeken met in totaal 2.645 bekeken pagina’s.

