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Jaarverslag 2012: Organisatie 
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 2012. Dit jaar stond, naast een groot aantal activiteiten, in het teken van verdere 
professionalisering van de organisatie. 
 
 
Organisatie: een nieuw bestuur op weg naar zelfstandigheid   
Met de in 2011 gerealiseerde infrastructuur was Marjoleinveldkruiden fysiek klaar voor verdere 
uitbouw. In 2012 is ook de organisatie aangepast, zodat het ‘privé’karakter meer en meer naar de 
achtergrond verschuift en Marjoleinveldkruiden op weg kan naar zelfstandigheid. Op 12 mei 2012 is 
het bestuur van de Stichting Marjoleinveldkruiden vernieuwd en uitgebreid. De bestuursleden brengen 
met elkaar een goede mix van de benodigde ervaring mee. Het bestuur bestaat nu uit: 
- Wim Plantenga: Wim werkt als sociaal geograaf bij het CBS. Hij heeft enkele jaren zelf in de zorg 
gewerkt en brengt daarmee onder andere ervaring vanuit de praktijk mee. 
- Conny Aalbersberg: Conny is gepensioneerd predikante, en was daarvoor lerares. Zij heeft hiermee 
goede aansluiting met het ‘sociale systeem’ in de Noordoostpolder. 
- Geert Martens (voorzitter): Geert werkt als proces en financial controller bij het UWV en brengt 
daarmee financiële en organisatorische expertise in. 
- Elly Schut: Elly is actief geweest in verschillende bestuurs- en managementfuncties bij zorg-, 
welzijns- en culturele instellingen van allerlei omvang. 
 
 
Activiteiten: NL Doet, Uit-jeTent, Week van de Smaak en meer  
De activiteiten in 2012 vallen uiteen in twee categorieën: meedoen met landelijke of regionale 
activiteiten en zelfstandig georganiseerde activiteiten. In de eerste categorie vallen NL Doet op 17 
maart 2012, het Uit-jetent weekend op 8, 9 en 10 juni, en de Week van de Smaak op 5 en 6 oktober. 
Door met dit soort activiteiten mee te doen kan eenvoudiger een grote doelgroep bereikt worden. Zo 
deden 12 vrijwilligers mee met NL Doet om de tuin lenteklaar te maken. Het plaatsen van de 
scheidingswanden in de ruimtes achter de tuinkamer is vanwege het mooie weer uitgesteld. 
 
In zowel het Uit-jeTent als Week van de Smaakweekend werd Marjoleinveldkruiden door meer dan 30 
belangstellenden bezocht. Door het slechte weer hadden de kampeerders afgezegd (we konden ze geen 
ongelijk geven), maar de open dag was een succes. Tijdens de Week van de Smaak was er naast een 
‘gewone’ openstelling met onder andere rondleidingen door de tuinen een speciale proeverij bestaande 
uit pompoensoep, brandnetelsoep, diverse soorten jams op crackertjes en kruidencupcakjes.  
Er was in beide weekenden een goede sfeer en veel uitgesproken be- en verwondering. 
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Op 28 maart en 3 april zijn zelf twee workshops ‘Paasstuk maken’ georganiseerd voor elke keer 4 
deelnemers. Op 27 april is een workshop zalven en bruisballen met kruiden maken georganiseerd als 
personeelsuitje voor de apothekersassistentes uit Urk met 7 deelneemsters. Alle workshops bezorgden 
de deelnemers veel plezier en waren een groot succes. 
 
Als personeelsuitje voor de medewerkers van Marjoleinveldkruiden zelf zijn we op 21 juni naar de 
Floriade in Venlo geweest. Verder is op 13 oktober is een tuinwerkdag georganiseerd met 6 
vrijwilligers en heeft Marjoleinveldkruiden op 13 december deelgenomen aan de Kerstmarkt op het 
Groenhorstcollege in Emmeloord. 
 
 
Infrastructuur: een nieuw terras, een veilige kas en de start van de tweede verbouwing 
Met de ingebruikname van De Tuinkamer kon er al goed gewerkt worden en is het met name bij mooi 
weer een genot om met de deuren open lekker bezig te zijn. Dit werd nog beter nadat in april het terras 
voor de tuinkamer was aangelegd. Verder is in oktober de oude kas vervangen door een nieuwe 
grotere kas van veiligheidsglas. De ruimtes achter De Tuinkamer moesten nog verder worden 
afgemaakt om hier o.a. sanitair en een rustkamer te realiseren. Hier is eind 2012 een start mee 
gemaakt.  
 
 
Communicatie: een goed bezochte website en o.a. een radiouitzending 
Mede dankzij de deelname aan de bovengenoemde landelijke of regionale activiteiten wordt de 
website van Marjoleinveldkruiden goed bezocht. Onderstaand screenshot van de Week van de Smaak 
is een goed voorbeeld van hoe dit bijdraagt aan de zichtbaarheid van Marjoleinveldkruiden. In 2012 
waren er 854 unieke bezoekers, een stijging van bijna 60% ten opzichte van de 537 bezoekers in 2011. 
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In het kader van de deelname aan NL Doet kwam Radio Noordoostpolder langs voor een interview 
met zowel de beheerder als deelnemende vrijwilligers. Tenslotte is op 26 maart een interview 
verschenen in het Nieuwsblad Zorggroep Oude en Nieuwe Land betreffende geleverde zorg (een 
omdraaitechniek tijdens een epilepsie-aanval bij een zorgvrager). 
 
 
Financiën: versterking van de balans dankzij schenkingen en scheiding met privé 
Dankzij schenkingen en giften aan de stichting van in totaal 20.500 euro is de balans in 2012 versterkt 
en het eigen vermogen toegenomen. Dit bood mede de basis om eind 2012 de opdracht te geven voor 
de tweede verbouwing. Deze tweede verbouwing wordt in 2013 afgerond en zal dan worden 
geactiveerd.  
 
Daarnaast is, zoals in het verslag van 2011 reeds aangegeven, een duidelijke scheiding gemaakt tussen 
privé en de stichting. Nog niet alle uitgaven zijn in 2012 via de stichting gelopen. Een klein deel aan 
bijvoorbeeld materiaalkosten liep via privé. In 2013 loopt alles via de stichting. 
 
 
Dit jaarverslag is goedgekeurd door het voltallige bestuur in haar vergadering van 10 juni 2012 



BALANS Stichting MVK 2012

Beginbalans Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Resultaat Eindbalans
1-1-2012 Schenkingen Aflossing lening Verbouwing afschrijving verbouwing Tuin/kas Overig In Overig Uit 2012 31-12-2012

Activa
Verbouwing (5 jr afschr) 38.005 1.354 -7.872 31.487
Tuin (kas en bestrating, 5 jr afschr) 6.149 6.149
Materiaal voor 2e verbouwing 1.301 1.301

Totaal Vaste Activa 38.005 0 0 2.655 -7.872 6.149 0 0 0 38.937

Kas en Bank 110 20.500 -4.000 -2.655 -6.149 6.010 -1.062 12.754
Debiteuren 0 0 0

Totaal Vlottende Activa 110 20.500 -4.000 -2.655 0 -6.149 6.010 -1.062 0 12.754

Totaal Activa 38.115 20.500 -4.000 0 -7.872 0 6.010 -1.062 0 51.691

Passiva
Bestemmingsreserve 18.115 11.566 29.681

Totaal Eigen Vermogen 18.115 0 0 0 0 0 0 0 11.566 29.681

Lening (>1 jr) 20.000 -4.000 16.000
Onderhandse lening (< 1 jr) 0 6.010 6.010
Crediteuren 0 0

Totaal  Schulden 20.000 0 -4.000 0 0 0 6.010 0 0 22.010

Totaal Passiva 38.115 0 -4.000 0 0 0 6.010 0 11.566 51.691


