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Jaarverslag 2011: Infrastructuur
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.
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 legt de Stichting Marjoleinveldkruiden verantwoording af over haar
activiteiten in 2011. Dit jaar stond, naast een groot aantal activiteiten, in het teken van het realiseren
van de infrastructuur om de activiteiten van de stichting te faciliteren. In 2011 is de stichting tevens
financieel actief geworden. Een jaarrekening, zich beperkend tot de balans gezien de omvang van de
activiteiten, is bijgevoegd.

Infrastructuur: realisatie van De Tuinkamer als vervanging van het knutselhok
2011 stond in het teken van de verbouwing met De Tuinkamer als resultaat. Deze kamer van +35 m2
is, vooral in vergelijking met het knutselhok, een fantastische ruimte om de opbrengst van de tuinen te
verwerken, workshops te geven en andere activiteiten te organiseren. Dankzij enkele giften heeft
Marjoleinveldkruiden deze eerste fase van de verbouwing kunnen voltooien. Voor de verdere
uitbreiding (rustkamer, badkamer, opslagruimte) is tevens een fonds benaderd.

Activiteiten: een kampeerweekend, meerdere workshops en volop activiteit in de tuinen
In 2011 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd bij Marjoleinveldkruiden. Aangezien de pracht
van de tuinen in de lente tot zijn recht komt, was het in deze periode het drukste.
Zo bleken we onverwacht aan de fietstulpenroute (half april tot begin mei 2011) te liggen. Bij
aanwezigheid werd het bord ‘KRUIDENTUIN OPEN’ aan de weg geplaatst. Dit resulteerde in diverse
bezoekjes (ongeveer 30 personen).
Tijdens het weekend van 20 t/m 22 mei 2011 maakten 6 deelnemers gebruik van het gratis kamperen
in de boomgaard in het kader van Uit-jetent (een initiatief van Gemeente Noordoostpolder en VVV).
Op de open dag op zaterdag 21 mei 2011 bezochten ongeveer 50 personen Marjoleinveldkruiden. De
reacties van enkele bezoekers spreken voor zich:
- “Uitstekende dagbesteding voor mensen met en zonder handicap. Aangelegd en onderhouden
met veel liefde.”
“De tuin is een plaatje en genieten. Mooi, dat zoveel handen de natuur tot bloei laten komen.
Dank voor de gastvrijheid.”
- “Blij verrast zoveel moois hier aan te treffen! En wat een geweldige en mooie, leuke en
creatieve producten in de winkel! Hier moeten veel mensen een voorbeeld aan nemen.”
- “Dit bewijst dat een moes- en kruidentuin ook heel leuk kan zijn. De cirkels met daarin de
vakken. Heel creatief.”
“Wij zijn super gastvrij ontvangen bij Marjoleinkruidentuin. Een heel mooi plekje en met
prachtig weer lekker kamperen in de boomgaard. Zeker voor herhaling vatbaar!”
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Daarnaast zijn er meerdere groepen langsgekomen en verschillende workshops georganiseerd:
- Op 24 mei 2011 werd de kruiden-, moes- en siertuin ter beschikking gesteld aan een twaalftal
cursisten van de cursus Tekenen en Schilderen van het Muzisch Centrum te Emmeloord voor
buiten tekenen en schilderen.
- Op 26 mei 2011 kwam een groep van ongeveer 40 mensen het Marjoleinveldkruiden
bezoeken. Deze groep heeft via Landschapsbeheer meegedaan aan verbetering, uitbreiding en
aanleg van windsingels bij diverse boerderijen in de Noordoostpolder. Marjoleinveldkruiden
heeft in 2006 in hetzelfde kader 24 bomen uit de windsingel gekapt en 700 nieuwe struiken en
bomen aangeplant; deels gesubsidieerd door Landschapsbeheer.
- Op 14 juni 2011 gaf Marjoleinveldkruiden acte de presence tijdens de lentemarkt in
Verzorgingshuis Talmahaven op Urk.
- Begin september 2011 kwam een gelegenheidskoor, bestaande uit 20 dames,
Marjoleinveldkruiden bezoeken. Het programma zag er als volgt uit: lunch met
kruidengerechten, uitleg over Marjoleinveldkruiden, lezing over kruidenteelt, -oogst en
verwerking met aansluitend een rondleiding door de moes- en kruidentuin, Ter afsluiting werd
een bezoek gebracht aan het winkeltje met de Marjoleinveldkruidenproducten.
- In september heeft Marjoleinveldkruiden op verzoek van Carrefour tweemaal een workshop
‘Vogelvoederkrans maken’ in een buurthuis te Emmeloord verzorgd (ongeveer 35 personen).
- Gezien dit succes werd besloten in het najaar een drietal vergelijkbare workshops in eigen huis
te verzorgen (totaal 20 personen). “Voor herhaling vatbaar”, was een veel gehoorde
waardering.

Communicatie: website als centraal middel en deelname aan evenementen
De in 2010 opgeleverde website is het centrale communicatiemiddel van de stichting. Het bezoek is in
aantallen unieke bezoekers licht gestegen ten opzichte van 2010 (537 versus 484, een stijging van ruim
10%), in aantallen bekeken pagina’s is de stijging significant (5.574 versus 2.645, een stijging van
110%).
Met name door deelname aan evenementen, zoals het tulpenfestival in 2011
(www.tulpenfestival.nl/fietsroute) en ‘uit je tent’ (http://www.uitjetent.nl/overzicht-uit-je-tent-plaatsen/43-stichting-marjoleinveldkruiden)
werkt de stichting aan haar naamsbekendheid.

Met de realisatie van de eerste fase van de infrastructuur worden begin 2012 tevens andere gebruikers
benaderd, onder andere door andere zorgaanbieders en gemeentes te benaderen.
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Governance: op korte termijn wordt de samenstelling van het bestuur gewijzigd
Dankzij de aanvraag voor financiering van de verbouwing bij enkele fondsen is een belangrijke les
geleerd: de samenstelling van het bestuur wordt gewijzigd, zodanig dat er geen familiaire banden meer
in het bestuur zijn en het bestuur als een adequate toezichthouder kan functioneren. Dit besluit is op 10
november 2011 door het bestuur genomen.

Financiën: de verbouwing is gefinancierd met 17.643 euro aan giften en een renteloze lening van
20.000 euro
De stichting is in 2011 financieel actief geworden. De totale kosten voor de verbouwing, zijnde 38.005
euro, zijn gefinancierd middels giften van in totaal 17.643 euro van vier verschillende personen en een
renteloze lening van 20.000 euro die is aangegaan voor de komende 5 jaar. Aangezien de financiële
activiteit van de stichting zich beperkte tot de verbouwing volstaat voor dit opstartjaar het opstellen
van de balans als jaarrekening. Deze is hieronder weergegeven.
BALANS Stichting MVK
Beginbalans
1‐1‐2011
Activa
Verbouwing (5 jr afschr)
Totaal Vaste Activa

Mutaties

Mutaties

schenkingen

lening

Mutaties

Mutaties

overige kosten verbouwing

0
0

38.005
38.005

Eindbalans
31‐12‐2011
38.005
38.005

Kas en Bank
Totaal Vlottende Activa

545
545

17.643

20.000

‐73

‐38.005

17.643

20.000

‐73

‐38.005

110
110

Totaal Activa

545

17.643

20.000

‐73

0

38.115

Passiva
Bestemmingsreserve
Totaal Eigen Vermogen

545
545

17.643

‐73

17.643

‐73

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

0
0
0
0
545

18.115
18.115
20.000
0
0
20.000

20.000

20.000

17.643

20.000

‐73

0

38.115

Voor transparantie in de toekomst zullen ook de dagelijkse activiteiten vanaf 2012 via de stichting
gaan lopen. Tot nu toe werden de eventuele kosten van activiteiten of gedekt door de inkomsten of
bijgelegd door één van de bestuursleden.

Dit jaarverslag is goedgekeurd door het voltallige bestuur in haar vergadering dd. 17 maart 2012.

