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Jaarverslag 2020 

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 het jaar 2020. 

Zoals voor iedereen stond dit jaar in het teken van de impact van de COVID-19 pandemie en liep het 

jaar dus anders dan van tevoren gepland. Hieronder wordt ingegaan op de primaire doelstelling van de 

aandachtsboerderij, de in dit jaar beperkte activiteiten, de toekomst en de financiën. 

 

 

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.  

In de periode tot 16 maart werd het reguliere programma uitgevoerd. In lijn met de aankondiging van de 

intelligente lockdown op zondag 15 maart is besloten om de dagbesteding voor externe deelneemsters 

vanaf 16 maart tijdelijk stop te zetten. Ook de medewerksters is gevraagd voorlopig thuis te blijven. Dit 

alles met als doel om de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Hierover is direct goed overleg 

geweest met de thuisbasis van een deelneemster, ’s Heeren Loo, die begrip had voor de beslissing.  

Tijdens de intelligente lockdown is er veelvuldig onderling contact geweest, telefonisch, via 

beeldbellen, per post en bij mooi weer buiten een bezoekje op afstand, om op die manier wel zoveel 

mogelijk de onderlinge verbinding vast te houden. 

Rond de zomer is een uitgebreid Coronaprotocol opgesteld om veilig de werkzaamheden weer enigszins 

te kunnen opstarten. De medewerksters zijn gedeeltelijk weer op locatie aan het werk gegaan, waarbij 

handelingen met een kans op direct contact werden vermeden. Eind december moest helaas opnieuw het 

besluit genomen worden om de dagbesteding volledig stil te leggen.  

 

In het voorjaar heeft een medewerkster de basiscursus: “Geef me de 5, De praktische methodiek voor 

omgang met mensen met autisme” gevolgd. De eerste cursusdagen zijn in Lelystad gegeven. Helaas 

moest halverwege worden overgegaan op de training via de computer. De vervolgopleiding is gepland 

voor voorjaar 2021, door corona helaas ook weer digitaal.  

 

 

Externe activiteiten: NL Doet afgelast, bezoek van Nieuwsuur 

Op 20 januari namen de medewerksters deel aan een workshop “Praktische handelingen en 

verplaatsingstechnieken”, georganiseerd door Max Vitaal (leverancier van zorghulpmiddelen) in 

Emmeloord. Tijdens deze bijeenkomst kregen we verscheidene nuttige tips voor de fysieke 

ondersteuning van onze zorgvraagsters. 

Op 8 februari vond tijdens een uitgebreide lunch een ontmoeting/kennismaking plaats tussen bestuur en 

(nieuwe) medewerksters. 
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Voor NL Doet op 13 en 14 maart hadden zich meer dan tien enthousiaste vrijwilligers aangemeld om de 

omgeving van de vijver op te knappen en het prieeltje in de tuin te restaureren. In lijn met de beslissing 

van de landelijke NL Doet-organisatie heeft ook Marjoleinveldkruiden helaas moeten besluiten om het 

af te gelasten. Alle vrijwilligers zijn per mail geïnformeerd.  

 

Op 16 juni werd (met inachtneming van de coronaregels) tijdens een personeelsuitje een bezoek 

gebracht aan Kruidenvrouw Marry Foelkel in Beekbergen. Onder haar bezielende leiding werden 

kruidenstempels gemaakt en kon genoten worden van een heerlijke kruidige lunch. 

 

Gezien de voortdurende COVID-19 pandemie zijn er verder in 2020 geen activiteiten georganiseerd. 

 

Gelukkig was er wel een ander speciaal moment in 2020: uit maritiem archeologisch onderzoek, dat 

door Yftinus van Popta aan de Rijksuniversiteit Groningen is uitgevoerd, is gebleken dat 

Marjoleinveldkruiden gevestigd is op de plek waar tussen 1100 tot 1400 het dorp Nagele ooit lag.  

 

 
 

Voor dit onderzoek is zeer brede media-aandacht geweest in vrijwel alle landelijke dagbladen en 

plaatselijke pers. In de plaatselijke ‘Noordoostpolder’, zie hierboven, worden ook de opnamen door 

Nieuwsuur bij Marjoleinveldkruiden genoemd.  
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De uitzending is terug te zien via https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2353906-de-uitzending-van-26-

oktober-ondernemers-in-problemen-waterstofplannen-niet-realistisch-crisisexpert-kritisch-op-kabinet-

verdronken-dorpen-teruggevonden.html. Hier onder zijn enkele fragmenten uit het Nieuwsuur item 

weergegeven.  

 

 

 
 

 

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. De pandemie maakte dit in 2020 echter onmogelijk. 

 

Veel van het tuinonderhoud 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 seizoenonderhoud.  

 

Dankzij de hulp van een vrijwilliger lag de tuin er ook in 2020 weer prima bij. Om in te spelen op de 

zomerse droogteperiodes zijn enkele extra watertappunten aangebracht in de tuin. Met “medewerking” 

van de buxusmot zijn de meeste buxusstruikjes nu verwijderd. 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2353906-de-uitzending-van-26-oktober-ondernemers-in-problemen-waterstofplannen-niet-realistisch-crisisexpert-kritisch-op-kabinet-verdronken-dorpen-teruggevonden.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2353906-de-uitzending-van-26-oktober-ondernemers-in-problemen-waterstofplannen-niet-realistisch-crisisexpert-kritisch-op-kabinet-verdronken-dorpen-teruggevonden.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2353906-de-uitzending-van-26-oktober-ondernemers-in-problemen-waterstofplannen-niet-realistisch-crisisexpert-kritisch-op-kabinet-verdronken-dorpen-teruggevonden.html
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Het toom Barnevelders bestond eind van het jaar nog maar uit vier hennen. De planning is om dit in 

2021 uit te breiden met zes jonge hennen en een haan. Ollie B. Bommel en juffrouw Doddel, onze 

trouwe konijnen, gedijen prima in hun villa met de ruime ren.  

 

De pandemie maakte de aanschaf van diverse voorzieningen noodzakelijk: handendesinfectie-automaten 

bij de entree, wegwerphanddoeken, materialen om tussentijds en aan het einde van de werkdag de 

ruimtes te ontsmetten. 

 

 

Toekomst: beleidsvisie in concept gereed, samenwerking concretiseren 

De COVID-19 pandemie liet zien dat de kleinschaligheid van Marjoleinveldkruiden het enerzijds 

mogelijk maakt om snel in te spelen op de veranderende omstandigheden, maar anderzijds ook direct de 

kwetsbaarheid aantoont voor de langere termijn. In de verschillende bestuursvergaderingen, die via 

Zoom, en in september in ‘hybride’ vorm, plaatsvonden, is daarom uitgebreid aandacht geweest voor de 

toekomst. Er zijn een korte termijn en lange termijn scenario gemaakt. Dit lange termijn scenario is 

uitgewerkt tot een concept beleidsvisie in een PowerPointpresentatie, die met verschillende mogelijke 

samenwerkingspartners besproken kan worden. Het doel was om in 2020 een volledig nieuw 

beleidsplan uitgewerkt te hebben. Gezien de omstandigheden is het mooi dat Marjoleinveldkruiden in 

ieder geval een slag heeft kunnen maken en daarmee is er een basis, waarop in 2021 een afgerond plan 

kan worden gerealiseerd. 

 

 

Financiën: door de COVID-19 pandemie is het begrote positieve resultaat een verlies geworden 

In de bijlage is de balans per 1-1-2020 en 31-12-2020 opgenomen. Daarnaast is de gerealiseerde winst- 

en verliesrekening in vergelijking met het budget voor 2020 opgenomen. 

 

Aan de inkomstenkant is de grootste wijziging de veel lagere bijdrage voor zorg-vervangende 

ondersteuning van € 1.500,- in plaats van de begrootte € 6.000,-. Dit is een direct gevolg van het 

stopzetten van de dagbesteding als gevolg van de COVID-19 pandemie. Er zijn daarnaast verschillende 

schenkingen ontvangen van in totaal € 10.100,- en een bijdrage van € 347,- vanuit NL Doet die voor 

zover bekend niet hoeft te worden terugbetaald ondanks het niet doorgaan van NL Doet. De inkomsten 

vanuit verkopen beperken zich tot € 15,-. 

 

Aan de uitgavenkant zijn de vaste lasten waaronder afschrijving en vergoeding voor gebruik van de 

ruimtes hetzelfde als vorig jaar. Door de beperkingen zijn de uitgaven voor bijvoorbeeld de dagelijkse 

werkzaamheden en communicatie aanmerkelijk lager. Er zijn extra onvoorziene uitgaven ter grootte van   

€ 1.073,08 gemaakt om voorzieningen te treffen voor de hygiëne wanneer er wel weer dagbesteding 

mogelijk is.  
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In totaal is 2020 afgesloten met een negatief resultaat van € 2.597,56 terwijl oorspronkelijk een positief 

resultaat was begroot. Het resultaat is in mindering gebracht op het eigen vermogen van de stichting. 

Met een eigen vermogen van € 36.427,- op een begroting met € 14.977,- als kostenbudget is er een 

stabiele basis om de bedrijfsvoering van Marjoleinveldkruiden de komende jaren te kunnen continueren. 

De liquide middelen van € 30.597,- zijn ruim voldoende om de begrote uitgaven in 2021 te kunnen 

voldoen. 

 

 

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn besproken en goedgekeurd door het bestuur in haar 

vergadering op 5 maart 2021. 
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Bijlage: winst & verliesrekening en balans 2020 

 

 
 

 

 

Winst & verliesrekening 2020

Realisatie Budget Realisatie

Inkomsten 2019 2020 2020

Schenkingen € 12.486,33 € 10.000,00 € 10.100,00

Bijdrage Oranjefonds NL Doet € 390,00 € 200,00 € 347,00

Bijdrage zorgvervangende ondersteuning € 3.400,00 € 6.000,00 € 1.500,00

Inkomsten workshops en verkopen € 325,95 € 100,00 € 15,00

Totalen € 16.602,28 € 16.300,00 € 11.962,00

Kosten

Afschrijving asfaltering € 1.277,00 € 1.277,00 € 1.277,00

Vergoeding gebruik ruimtes (incl GWL) € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00

Infrastructuur buiten € 4.139,48 € 2.600,00 € 2.242,98

Infrastructuur binnen € 775,24 € 450,00 € 684,56

Dagelijkse werkzaamheden € 853,53 € 1.200,00 € 470,93

Personeel € 1.149,19 € 1.200,00 € 1.181,22

Communicatie € 834,90 € 500,00 € 183,92

Bedrijfsvoering € 2.877,29 € 1.100,00 € 845,87

Extra Corona uitgaven € 1.073,08

Totalen € 18.506,63 € 14.927,00 € 14.559,56

Winst/verlies -€ 1.904,35 € 1.373,00 -€ 2.597,56

BALANS Stichting MVK 2020

Eindbalans Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Resultaat Eindbalans

31/12/2019 Schenkingen OndersteuningAfschrijving asfalterenOverig In Overig Uit 2020 31/12/2020

Activa

Asfaltering erf (10 jr afschr) 7.658 -1.277 6.381

Totaal Vaste Activa 7.658 0 0 -1.277 0 0 0 6.381

Bank 30.431 10.447 1.500 1.115 -12.928 30.566

Kas 78 -47 31

Debiteuren 1.100 -1.100 0

Totaal Vlottende Activa 31.609 10.447 400 1.115 -12.975 0 30.597

Totaal Activa 39.267 10.447 400 -1.277 1.115 -12.975 0 36.977

Passiva

Bestemmingsreserve 39.025 -2.598 36.427

Totaal Eigen Vermogen 39.025 0 0 0 0 0 -2.598 36.427

Lening (>1 jr) 0 0

Onderhandse lening (< 1 jr) 0 0

Crediteuren 242 -242 550 550

Totaal  Schulden 242 0 0 0 -242 550 0 550

Totaal Passiva 39.267 0 0 0 -242 550 -2.598 36.977


