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Jaarverslag 2014: bekendheid 
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 2014. In 2014 is een eerste poging gedaan om verder uit te breiden, maar nog zonder 
concreet resultaat. De bekendheid van Marjoleinveldkruiden is nadrukkelijk toegenomen en daarmee 
wordt een goede basis gelegd om in 2015 hopelijk de uitbreiding te realiseren. 
 
 
Organisatie en infrastructuur: bouwen op de basis die in 2012 en 2013 is gelegd   
De organisatie en infrastructuur van Marjoleinveldkruiden is op orde en functioneert goed. Het bestuur 
is in 2014 meerdere malen bijeengekomen om in samenspraak met het beheerdersechtpaar en de 
adviseur de volgende stappen uit te denken en uit te werken. Zo is in 2014 een risico- inschatting 
gemaakt voor het succes van Marjoleinveldkruiden in de komende jaren en onder andere besloten om 
de stap naar werkgeverschap bij de stichting voor te laten bereiden door een extern professioneel 
‘Personeel & Organisatie’ bureau. 
 
 
Medewerksters en zorgvraagsters: diploma, eerste vrijwilligers, nog geen extra zorgvraagsters 
In het vorige jaarverslag benoemden we reeds de opleiding die een van de medewerksters volgde. Met 
trots kunnen we nu vermelden dat zij in 2014 geslaagd is voor het diploma ‘Maatschappelijk 
verzorgende/Individuele zorg’. 
In maart is op verschillende dagen de tuin lenteklaar gemaakt, door het ‘Concern voor Werk’ en met 
vereende vrijwillige krachten tijdens NL Doet. Door de bekendheid die Marjoleinveldkruiden steeds 
meer krijgt is het gelukkig ook gelukt om niet alleen tijdens NL Doet vrijwilligers mee te laten helpen. 
Aanwezigheid op evenementen zoals de vrijwilligersmarkt  tijdens het Pieperfestival op 11 september 
dragen hier heel direct hieraan bij.  
Er zijn in 2014 meerdere informatieverzoeken geweest voor mogelijke extra clienten. Met name het 
effect van de uitgave van het Polder-magazine was merkbaar. Echter, concrete uitbreiding is nog niet 
gerealiseerd. De veranderingen in de zorg zorgen voor een afwachtende houding bij mensen en ook 
Marjoleinveldkruiden zelf zal in 2015 moeten bekijken hoe het effect van de veranderingen 
daadwerkelijk uitpakt. 
Het jaarlijkse personeelsuitje vond dit jaar plaats op 23 juni met een bezoek aan Marry’s kruidentuin 
in Beekbergen. Daarnaast is traditiegetrouw Sinterklaas gevierd in De Tuinkamer op 25 november. 
 
 
Activiteiten: workshops en natuurlijk deelname aan NL Doet en Uit-jeTent  
Begin 2014 is een jaarprogramma opgesteld met de activiteiten voor het hele jaar op een rij. Dit wordt 
via nieuwsbrief en website verspreid en publiek gemaakt, waardoor deelname aan de workshops wordt 
bevorderd. Het landelijke ‘NL Doet’ en het ‘Uit-jeTent’ festival in de Noordoostpolder zorgen met 
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name voor verdere bekendheid van Marjoleinveldkruiden. Dit is onder andere goed te merken in het 
bezoek aan de website (zie verderop in dit verslag).  
 
In 2014 werden de volgende activiteiten georganiseerd: 
27-01   Workshop sfeerlichtjes maken 
21 en 22-03  NL Doet 
09-04   Paasmarkt Verzorgingshuis De Golfslag Emmeloord 
11-04   Workshop Paasbloemstuk maken 
17-04   Lezing over kruidenteelt, -oogst en verwerking bij Transition Town in Vollenhove 
16-05   Bezoek Groep “Bewegen voor Ouderen”  
23, 24 en 25-05 Uit-jeTent onder zeer gunstige weersomstandigheden: veel aanloop en aanwezigheid  

met kraampje op ProefdePolderplein te Emmeloord  
28-05   Bezoek Tuingroep Espel 
18-06 en 25-06 Workshop kruidenkrans maken 
14-09   Workshop vogelvoederkrans, vogelhuisje maken 
10-12   Workshop voor Bestuur Unie van Vrijwilligers NOP: high tea en kerststuk maken 
11-12   Deelname kerstmarkt Groenhorstcollege Emmeloord 
 
Op de website staan onder de nieuwsberichten korte verslagen van verschillende van genoemde 
activiteiten, inclusief reacties van deelnemers en foto’s. 
 
 
Communicatie: stijgend website bezoek en een groot artikel in het ‘Polder-magazine’ 
De toenemende bekendheid van de stichting Marjoleinveldkruiden blijkt het duidelijkste uit de 
constante stijgende lijn in het bezoek aan de website ‘www.marjoleinveldkruiden.nl’. Voor het vijfde 
jaar op rij is het website bezoek met meer dan 20% toegenomen, zowel in aantal bezoeken als het 
aantal unieke bezoekers. In 2014 bezochten 1353 unieke bezoekers de website.  
 

 
 
Verder is de website in 2014 technisch ‘up to date’ gemaakt, waardoor onder andere de fotopagina 
weer goed werkt. Marjoleinveldkruiden spreekt haar hartelijke dank uit aan de ‘Online boswachters’ 
(http://onlineboswachters.nl/) voor hun pro bono bijdrage! 
 
Naast de website zijn er twee andere belangrijke communicatiehoogtepunten geweest in 2014. In 
september is in de tweede editie van het Polder-magazine (http://polder-magazine.nl/) een vier pagina 
groot openingsartikel over Marjoleinveldkruiden gepubliceerd. Het Poldermagazine wordt huis aan 
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huis verspreid op Urk en in de Noordoostpolder en heeft daarmee nadrukkelijk bijgedragen aan de 
bekendheid van Marjoleinveldkruiden. In dit artikel werd ingegaan op wat Marjoleinveldkruiden is en 
doet en werd benadrukt dat er gezocht wordt naar uitbreiding.  
Hieronder is een tweetal screenshots opgenomen van de webversie van het Polder-magazine die via 
http://issuu.com/gbugrafici/docs/gbu_poldermagazine_site/5?e=3715167/9150704 bereikbaar is. 
 
 

 
 
Naar aanleiding van het verschijnen van dit magazijn mocht Marjoleinveldkruiden op verschillende 
momenten diverse bezoekers ontvangen. 
 
Het tweede hoogtepunt was de uitzending bij de regionale SLOS Omroep Steenwijkerland op 7 
december van opnames in de tuinen van Marjoleinveldkruiden. Deze opnames waren in juli al 
gemaakt, waardoor we ook in de winter van de zomerse bloemenpracht konden genieten. 
 
 
Financiën: dankzij schenkingen is de stichting in 2014 vrijwel schuldenvrij geworden 
In de bijlage is de balans per 1-1-2014 en 31-12-2014 opgenomen en de winst- en verliesrekening over 
2014, inclusief de begroting voor 2014.  
In 2014 is aan schenkingen en giften in totaal 21.470 euro ontvangen. Dit stelde de stichting in staat 
om een groot deel van haar schulden af te lossen, inclusief het sneller aflossen van de meerjarige 
lening waar nog 12.000 euro van openstond. Hierdoor blijft alleen een onderhandse lening ter grootte 
van 3.056 euro over. 
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. 
De winst is aanmerkelijk groter dan begroot door een hogere schenking dan verwacht, en meevallers 
in de inkomsten versus lagere kosten, met name in uitgaven voor de tuin. De winst is ten bate gebracht 
van het eigen vermogen.  
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in de balans op 31-12-2013 een fout geslopen is in het 
banksaldo. Dit bleek 10 euro hoger te zijn. Op de balans van 1-1-2014 is dit gecorrigeerd. Gezien het 
lage bedrag is de verdere doorwerking van dit verschil niet gecorrigeerd in de jaarrekening van 2013. 
 
Dit jaarverslag is goedgekeurd door het voltallige bestuur in haar vergadering dd. 7 februari 2015. 



Inkomsten ‐ Uitgaven 2014 2014

(budget) (realisatie) delta

Inkomsten

Schenking A 10.000 10.000 0

Schenking B 10.000 11.000 1.000

Overige giften 500 470 ‐30

Workshops  300 450 150

Verkopen 800 839 39

(kasverschil) 0 9 9

Totaal 21.600 22.768 1.168

Uitgaven

Afschrijving 1e verbouwing 7.872 7.872 0

Afschrijving 2e verbouwing 5.485 5.485 0

Afschrijving kas 1.230 1.230 0

Tuin 3.000 1.782 ‐1.218

 Materiaal dagbesteding 500 391 ‐109

Huishouden 100 142 42

Promotie en communicatie 100 338 238

Personeel 400 95 ‐305

Dieren 150 218 68

Bouwkosten 98 98

Inrichting 500 348 ‐152

Workshops 250 406 156

NL Doet (extra uitgaven) 136 136

Bankkosten 200 190 ‐10

Kantoor artikelen 150 12 ‐138

Totaal 19.937 18.743 ‐1.194

Resultaat 1.663 4.025 2.362



BALANS Stichting MVK 2014

Eindbalans Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Resultaat Eindbalans

31‐12‐2013 Schenkingen Aflossing lening Verbouwing hrijving verbouwschrijving Tuin/k Overig In Overig Uit 2014 31‐12‐2014

Activa

Verbouwing (5 jr afschr) 23.615 ‐7.872 15.743

Tweede verbouwing (5 jr afschr) 21.938 ‐5.485 16.453

Tuin (kas en bestrating, 5 jr afschr) 4.919 ‐1.230 3.689

Materiaal voor 2e verbouwing 0 0

Totaal Vaste Activa 50.472 0 0 0 ‐13.357 ‐1.230 0 0 0 35.885

0

Kas en Bank 696 21.470 ‐21.558 4.354 ‐4.156 806

Debiteuren 0 0

Totaal Vlottende Activa 696 21.470 ‐21.558 0 0 0 4.354 ‐4.156 0 806

0

Totaal Activa 51.158 21.470 ‐21.558 0 ‐13.357 ‐1.230 4.354 ‐4.156 0 36.680

0

Passiva 0

Bestemmingsreserve 29.600 4.025 33.625

Totaal Eigen Vermogen 29.600 0 0 0 0 0 0 0 4.025 33.625

0

Lening (>1 jr) 12.000 ‐12.000 0

Onderhandse lening (< 1 jr) 9.558 ‐9.558 3.056 3.056

Crediteuren 0 0

Totaal  Schulden 21.558 0 ‐21.558 0 0 0 3.056 0 0 3.056

0

Totaal Passiva 51.158 0 ‐21.558 0 0 0 3.056 0 4.025 36.680




