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Jaarverslag 2018 
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 2018.  
 
In 2018 is er, vanwege het vertrek van enkele medewerksters, veel aandacht uitgegaan naar het 
aantrekken van nieuwe medewerksters. Daarnaast is gewerkt aan de gedachtevorming over de 
toekomst en zijn er enkele activiteiten georganiseerd. 
 
 
 
Organisatie en infrastructuur: nieuwe medewerksters  
In 2018 waren drie medewerksters 12,5 jaar werkzaam 
bij Marjoleinveldkruiden. Dit is natuurlijk gevierd! 
 
De in het jaarverslag van 2017 aangegeven 
kwetsbaarheid kwam in 2018 tot uiting aangezien 
gedurende het jaar drie van de vier medewerksters 
allen om persoonlijke redenen moesten stoppen met 
hun werkzaamheden. Er is in goede harmonie en op 
passende wijze afscheid genomen. 
 
Het vinden van nieuwe medewerksters vormde 
vervolgens de focus voor met name de tweede helft 
van het jaar. Mede dankzij twee tijdelijke invallers, die al wel enige tijd bekend waren met MVK, 
heeft MVK als geheel door kunnen draaien. Verheugd kan worden geconcludeerd dat, door het 
aannemen van drie nieuwe medewerkers, 2019 is ingegaan met een volledige bezetting.  
 
Daarnaast is eind 2018 de mogelijke samenwerking die eind 2017 is opgestart verder uitgedacht. Na 
de aandacht die eerst op interne zaken gericht moest worden gezien de personele bezetting, kan in 
2019 verdere prioriteit gegeven worden aan deze mogelijke samenwerking. 
 
Qua infrastructuur werkt MVK verder aan duurzaamheid. Sinds juni 2018 wordt de benodigde 
elektrische energie van Marjoleinveldkruiden opgewekt door onze zonnepanelen. Ondanks de droge 
zomer kon de tuin voldoende vochtig gehouden worden dankzij een waterbron.  
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Medewerksters en zorgvraagsters: aandacht voor twee zorgvraagsters 
In 2018 is door twee zorgvraagsters gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Stichting 
Marjoleinveldkruiden. Daarnaast is er ruimte geboden voor therapeutisch tuinieren aan een derde 
persoon. De zorgverlening door medewerksters beperkt zich tot de zorgvraagster uit wiens PGB de 
medewerksters betaald worden. 
 
Het jaar is in januari gestart met een BHV-training op de eigen locatie. Daarnaast hebben drie 
medewerksters in het najaar van 2018 de cursus ‘Natuurcoaching in vogelvlucht’ gevolgd bij de 
Kraaybeekerhof in Driebergen. Deelname aan trainingen en cursussen wordt betaald door de stichting, 
aangezien de opgedane kennis en ervaring MVK als geheel ten goede komen. 
 
 
Activiteiten: workshops en deelname aan NL Doet  
In 2018 zijn er, naast de interne activiteiten, ook enkele algemeen toegankelijke activiteiten 
georganiseerd. Door de personele perikelen zijn er geen workshops georganiseerd. Voor 2019 staan er 
echter weer verschillende workshops op het programma. 
 
Met een verschil van 30° C qua gevoelstemperatuur vergeleken met de week ervoor (bron KNMI) 
werd op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 bij een heerlijke temperatuur weer meegedaan aan NL-
Doet. Op beide dagen staken veel vrijwilligers de handen uit de mouwen. In de windsingel werden, op 
advies van Landschapsbeheer, bomen gesnoeid en gekapt. Al het hout is meteen gekloofd en verwerkt 
tot een prachtig muurtje openhaardhout. Het onderkomen voor de kippen is verbeterd en in de tuin 
werd gewied, gespit, bloesem verwijderd, gesnoeid en geharkt. Het pad door de windsingel werd weer 
onkruid- en bladvrij gemaakt. 
 

 

 
Evenals voorgaande jaren was er sprake van een gezellige sfeer met lekkers bij de koffie/thee 
aangeboden door De Oude Bakkerij. Bij de lunch naast de eigengemaakte vegetarische soep en snert, 
waren er broodjes van Bakker Bart, zalmsalade van De Jongens van de Fant en haring en vissalades 
van Vishandel Baarssen, allen te Urk. Zowel de sponsoren als de vrijwilligers bedanken we graag 
nogmaals in dit jaarverslag! 
 
Ondanks dat MVK in 2018 niet actief meedeed aan Uit-jeTent, kwamen er gedurende het weekend 
van 9 en 10 juni wel meerdere personen langs om de tuin te bewonderen. Met veel plezier zijn deze 
gasten rondgeleid en hebben ze de rust en de natuur bij MVK kunnen ervaren. 
 
Een deel van de groenten- en fruitoogst, plus de zelfgemaakte jam van fruit uit eigen tuin is 
geschonken aan de “Boodschappenhoek” te Urk (een soort lokale voedselbank).  
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Communicatie: advertenties om medewerksters te werven  
Op het gebied van communicatie zijn er verschillende activiteiten geweest. De fotopagina op de 
website werkt weer naar behoren en er zijn verschillende berichten op de website geplaatst. Daarnaast 
zijn er 3 nieuwsbrieven verstuurd naar geïnteresseerden. Om nieuwe medewerksters te werven zijn er 
2 advertenties gezet in de “De Noordoostpolder” en eenmalig in “Het Urkerland”. 
 
 
Financiën: dankzij schenkingen en giften een sterke kaspositie 
In de bijlage is de balans per 1-1-2018 en 31-12-2018 opgenomen en de winst- en verliesrekening over 
2018. 
 
In 2018 is aan schenkingen in zowel kasmiddelen en uitgaven voor de stichting, in totaal € 19.931,90 
ontvangen van meerdere schenkers. Dit is inclusief 400 euro bijdrage vanuit NL Doet voor de 
aanschaf van materialen voor de verbetering van het onderkomen van de zeven trouwe Barnevelders 
(6 kippen en 1 haan).  
 
Er was voorzien dat MVK, mede dankzij de schenkingen, in 2018 een gebruiksvergoeding voor de 
infrastructuur zou kunnen gaan betalen aan de beheerder, maar dit is in 2018 nog niet geëffectueerd. 
De infrastructuur wordt vooralsnog ‘om niet’ beschikbaar gesteld. De sterke kaspositie die in 2018 is 
opgebouwd maakt het aangaan van deze risico’s, die noodzakelijk zijn voor de lange termijn-
continuïteit, wel mogelijk. In 2019 wordt verder uitgewerkt hoe de stichting een vergoeding gaat 
betalen voor het gebruik van de infrastructuur. 
 
De inkomsten vanuit verkopen en workshops waren in 2018 in totaal € 80,-. Zoals in eerdere 
jaarverslagen gemeld is verkoop niet de drijfveer van Marjoleinveldkruiden.  
 
In totaal is 2018 afgesloten met een positief resultaat van € 9.793,19. Het resultaat is toegevoegd aan 
het eigen vermogen van de stichting.  
 
De jaarrekening is goedgekeurd door het bestuur op 9 februari 2019. Het geschreven jaarverslag is 
op 1 maart 2019 goedgekeurd. 



Winst & verliesrekening Budget 2018 Realisatie 2018 delta

Schenking A 10.000,00      10.000,00 ‐                     

Schenking B ‐ via bank 5.000,00        7.500,00 2.500,00           

Schenking B ‐ via prive ‐                  1.931,90

Schenking C ‐                  100,00 100,00              

Overige giften 400,00            400,00 ‐                     

Workshops  100,00            0 ‐100,00             

Verkopen 100,00            80,00 ‐20,00               

‐                     

Totaal 15.600,00      20.011,90          4.411,90           

Vergoeding gebruik ruimtes 6.000,00        ‐                       ‐6000,00

Gas/water/elektra 1.200,00        1200,00 ‐                     

Afschrijving kas ‐                  ‐                       ‐                     

Afschrijving asfalteren 1.277,00        1277,00 ‐                     

Tuin 3.000,00        1435,63 ‐1564,37

 Materiaal dagbesteding 200,00            166,89 ‐33,11

Huishouden 100,00            58,18 ‐41,82

Promotie en communicatie 1.000,00        569,91 ‐430,09

Personeel 800,00            2818,45 2018,45

Veiligheid (BHV training) ‐                  646,28 646,28

Dieren 300,00            205,86 ‐94,14

Bouwkosten ‐                  276,30 276,30

Inrichting 2.000,00        1269,11 ‐730,89

Workshops 200,00            28,68 ‐171,32

Bankkosten 250,00            253,67 3,67

Kantoor artikelen 100,00            12,75 ‐87,25

Totaal 16.427,00      10.218,71          ‐6.208,29          

Resultaat ‐827,00          9.793,19             10.620,19         



BALANS Stichting MVK 2018

Eindbalans Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Resultaat Eindbalans

31/12/2017 Schenkingen chrijving asfalte Overig In Overig Uit 2018 31/12/2018

Activa

Verbouwing (5 jr afschr) 0 0

Tweede verbouwing (5 jr afschr) 0 0

Tuin (kas en bestrating, 5 jr afschr) 0 0

Asfaltering erf (10 jr afschr) 10.212 ‐1.277 8.935

Totaal Vaste Activa 10.212 0 ‐1.277 0 0 0 8.935

Bank 20.682 18.000 80 ‐6.836 31.927

Kas 242 0 ‐174 68

Debiteuren 0 0

Totaal Vlottende Activa 20.924 18.000 80 ‐7.010 0 31.994

Totaal Activa 31.126 18.000 ‐1.277 80 ‐7.010 0 40.919

Passiva

Bestemmingsreserve 31.126 9.793 40.919

Totaal Eigen Vermogen 31.126 0 0 0 0 9.793 40.919

Lening (>1 jr) 0 0

Onderhandse lening (< 1 jr) 0 0 0

Crediteuren 0 0

Totaal  Schulden 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Passiva 31.126 0 0 0 0 9.793 40.919

CHECK: 0 0
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