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Jaarverslag 2013: uitbreiding 
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 2013. Dit jaar stond, naast een groot aantal activiteiten, in het teken van het uitbreiden 
van de infrastructuur en een goede modus vinden in het aantal activiteiten dat wordt opgepakt. Dit 
beide met als doel om Marjoleinveldkruiden gereed te maken om aan meer mensen aandacht te kunnen 
bieden. 
 
 
Organisatie: een goed functionerend bestuur   
Het in 2012 vernieuwde bestuur is in 2013 meerdere malen, waarvan drie keer voltallig, bijeen 
geweest om de verdere toekomst van Marjoleinveldkruiden te bespreken. Dit heeft onder andere geleid 
tot het schrijven van een nieuw beleidsplan. Dit beleidsplan is op de website te downloaden onder 
http://www.marjoleinveldkruiden.nl/over-marjoleinveldkruiden/publicaties-informatie. Op dezelfde 
webpagina is tevens alle informatie te vinden die in het kader van nieuwe ANBI-wetgeving publiek 
moet worden gemaakt. Stichting Marjoleinveldkruiden staat geregistreerd bij de Kennisbank 
Filantropie en is  aangemeld bij de website geef.nl. Volgens deze website scoort Marjoleinveldkruiden 
100% op het gebied van transparantie.  
 

 
 
Infrastructuur: realisatie van een rustruimte, sanitair en opslag, verbeteringen in de tuin 
Met De Tuinkamer al volop in gebruik is begin 2013 de tweede verbouwing gerealiseerd. 
Marjoleinveldkruiden heeft nu naast De Tuinkamer een rustkamer, een volledige badkamer en een 
grote opslagruimte tot haar beschikking.  
In de tuin is de bestrating verder verbeterd, onder andere onder de speciale rolstoeltoegankelijke 
kweekbakken en heeft eind april het ‘Concern voor Werk’ spitwerk en grof onderhoud aan de 
moestuin uitgevoerd. 
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Medewerksters en zorgvraagsters: stage, profielschet en eerste gesprekken voor uitbreiding 
Eén van de medewerksters bij Marjoleinveldkruiden heeft in het kader van haar opleiding tot 
Maatschappelijk verzorgende/IG één van haar stages bij Marjoleinveldkruiden kunnen lopen. Deze is 
in 2013 met goed gevolg afgerond. 
Mede in het kader van de update van het beleidsplan die in het najaar van 2013 is geschreven is een 
profielschets van nieuwe zorgvraagsters gemaakt en zijn toelatingscriteria opgesteld. In 2013 is er 
gesproken met twee mogelijke zorgvraagsters. Op basis van ‘fit’ en praktische aandachtspunten kon 
dit uiteindelijk niet tot verdere uitbreiding leiden. 
Het jaarlijkse personeelsuitje vond dit jaar plaats op 20 juni met een bezoek aan het Glasatelier 
Hooghiemstra in Oenkerk, gevolgd door een gezellige lunch in Grou. Daarnaast is traditiegetrouw 
Sinterklaas gevierd in De Tuinkamer op 2 december. 
 
 
Activiteiten: verschillende workshops en deelname aan onder andere NL Doet en Uit-jeTent  
Net als in 2012 vallen de activiteiten uiteen in twee categoriëen: zelfstandig georganiseerde 
activiteiten en meedoen aan landelijke of regionaal georganiseerde activiteiten. 
 
In de eerste categorie vallen verschillende workshops en bijeenkomsten voor specifieke groepen. In 
2013 zijn er acht van deze activiteiten georganiseerd waaraan (los van de genoemde open dag) meer 
dan 50 personen meededen: 
- 15-05-2013: workshop insectenhotel maken 
- 29-05-2013: workshop insectenhotel maken bij Intratuin, in samenwerking met Intratuin voor onder 
andere de verzorging van koffie, thee en gebak 
- 13-06-2013: high tea, gevolgd door een rondleiding en uitleg over de kruidenteelt, -oogst en 
verwerking 
- 29-07-2013: workshop lavendelhartje maken 
- 08-08-2013: high tea voor vrouwengroep 
- 07-09-2013: deelname aan het Open Huis in de Dierenkliniek in Emmeloord. 
- 17-09-2013: leeskring ‘Het open boekje’ start het leesseizoen bij Marjoleinveldkruiden met onder 
andere een uitgebreide lunch 
- 07-11-2013: workshop vogelvoederkrans maken 
Op de website staan onder de nieuwsberichten korte verslagen, reacties van deelnemers en foto’s. 
 
Ook is De Tuinkamer nog ter beschikking gesteld voor een vergadering van ‘Landbouw en Zorg’. 
 
 

 

In de tweede categorie valt onder andere de deelname aan NL Doet op 15 en 16 maart. Tijdens NL 
Doet zijn door 15 vrijwilligers naast het voorjaarsklaar maken van de tuin, speciale rolstoel-
toegankelijke (verhoogde) plantenbakken gemaakt door enkele vrijwilligers. Het hout hiervoor kon 
gekocht worden dankzij een bijdrage van het Oranjefonds. 
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Ook is dit jaar weer meegedaan aan het Uit-jetentweekend. Op vrijdag 8 juni was er wegens slechte 
weersomstandigheden weinig belangstelling. Dit werd echter meer dan goed gemaakt met meer dan 50 
bezoekers voor een rondleiding of een kopje thee op zaterdag 9 en zondag 10 juni. De lavendelcakejes 
en paardenbloemgelei vlogen weg op de ’s middags in Emmeloord gehouden Proefdepolderplein-
markt, waar ook Marjoleinveldkruiden aanwezig was. Een uitgebreid verslag is te vinden op 
http://www.marjoleinveldkruiden.nl/gezelligheid-tijdens-uit-jetent.  
 
Op 5 oktober is er een open dag georganiseerd in het kader van de Week van de Smaak. Er werden 
eigengemaakte jams geproefd en er werd gesmuld van de lavendelcake. Enkele tientallen mensen 
kwamen langs. De deelname aan de Week van de Smaak was aanleiding voor een radio interview bij 
het programma ‘Hanneke in de Ochtend’ van Omroep Flevoland. 
 

 

 
 
Bij het schrijven van dit jaarverslag (januari 2014) was het interview nog terug te luisteren op 
http://www.omroepflevoland.nl/luisteren/hanneke-in-de-ochtend/01-10-2013.  
 
 
Communicatie: stijgend website bezoek, verschillende (kranten-)artikelen 
Het belangrijkste communicatiemiddel, de website www.marjoleinveldkruiden.nl, is in 2013 tenminste 
maandelijks voorzien van nieuws en informatie over de activiteiten. Dit leidde tot 1115 unieke 
bezoekers, een stijging van ruim 30% in vergelijking met 2012. 
Over een aantal workshops is bericht in lokale kranten of op lokale website. Zie hieronder twee 
voorbeelden: 
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Financiën: financiering van de tweede verbouwing 
Dankzij schenkingen en giften aan de stichting van in totaal 20.503 euro heeft Marjoleinveldkruiden 
onder andere de tweede verbouwing, zoals hierboven is beschreven, kunnen voltooien. Aangezien 
deze verbouwing in het eerste kwartaal van 2013 werd afgerond, is ervoor gekozen ook in 2013 al te 
beginnen met afschrijven. 
De kosten die gemaakt worden voor materialen van producten en de organisatie van workshops loopt, 
zoals vorig jaar aangegeven, in 2013 via de stichting. De workshops draaien met een kleine marge, de 
kosten om producten te kunnen maken wegen niet op tegen de inkomsten. Aangezien het maken van 
producten als dagbesteding is bedoeld, wordt dit niet als een probleem gezien. 
In de bijlage is de balans per 1-1-2013 en 31-12-2013 opgenomen, gebaseerd op de kasstroom en 
winst- en verliesrekening. Mede door het direct beginnen met afschrijven op de tweede verbouwing is 
er een klein verlies gedraaid in 2013. Dit is ten laste gebracht van het eigen vermogen. 
 
 
Dit jaarverslag is goedgekeurd door het voltallige bestuur in haar vergadering dd. 8 februari 2014. 



BALANS Stichting MVK

Eindbalans Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Resultaat Eindbalans
31‐12‐2012 Schenkingen Aflossing lening Verbouwing hrijving verbouwschrijving Tuin/k Overig In Overig Uit 2013 31‐12‐2013

Activa
Verbouwing (5 jr afschr) 31.487 ‐7.872 23.615
Tweede verbouwing (5 jr afschr) 0 27.423 ‐5.485 21.938
Tuin (kas en bestrating, 5 jr afschr) 6.149 ‐1.230 4.919
Materiaal voor 2e verbouwing 1.301 ‐1.301 0

Totaal Vaste Activa 38.937 0 0 26.122 ‐13.357 ‐1.230 0 0 0 50.472

Kas en Bank 12.754 20.503 ‐10.010 ‐26.122 11.231 ‐7.671 686
Debiteuren 0 0

Totaal Vlottende Activa 12.754 20.503 ‐10.010 ‐26.122 0 0 11.231 ‐7.671 0 686

Totaal Activa 51.691 20.503 ‐10.010 0 ‐13.357 ‐1.230 11.231 ‐7.671 0 51.158

Passiva
Bestemmingsreserve 29.681 ‐81 29.600

Totaal Eigen Vermogen 29.681 0 0 0 0 0 0 0 ‐81 29.600

Lening (>1 jr) 16.000 ‐4.000 12.000
Onderhandse lening (< 1 jr) 6.010 ‐6.010 9.558 9.558
Crediteuren 0 0

Totaal  Schulden 22.010 0 ‐10.010 0 0 0 9.558 0 0 21.558

Totaal Passiva 51.691 0 ‐10.010 0 0 0 9.558 0 ‐81 51.158


