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Jaarverslag 2015 

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. 

 

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 2015. Organisatorisch waren die voornamelijk gericht op de medewerksters. In 2015 is 

de stap naar werkgeverschap bij de stichting voorbereid en Marjoleinveldkruiden is daarmee klaar om 

die stap te zetten. Vanzelfsprekend is er ook in 2015 een reeks aan activiteiten georganiseerd. 

 

 

Organisatie en infrastructuur: voorbereiding voor werkgeverschap en investering in 

infrastructuur 

De organisatie en infrastructuur van Marjoleinveldkruiden is, zoals in 2014 reeds gerapporteerd, op 

orde en functioneert goed. Het bestuur is in 2015 meerdere malen bijeengekomen om in samenspraak 

met het beheerdersechtpaar en de adviseur de volgende stappen uit te denken en uit te werken. In 2015 

stond hierbij vooral de voorbereiding naar werkgeverschap bij de stichting op de agenda. Daarnaast is 

een belangrijke stap gemaakt met het rolstoel-/loopvriendelijk maken van het terrein: het gehele erf is 

in het najaar van 2015 geasfalteerd, waardoor in plaats van beton met scheuren er nu een volledig vlak 

en goed berijdbaar terrein is. 
 

 

Medewerksters en zorgvraagsters: personeelshandboek en functieprofiel 

In 2015 is een personeelshandboek uitgewerkt dat beschrijft hoe er bij Marjoleinveldkruiden gewerkt 

wordt. Het concept handboek is gedeeld met de betrokken medewerksters en hun commentaar en 

suggesties zijn meegenomen om zo tot het definitieve personeelshandboek te komen. Daarnaast is het 

functieprofiel voor de zorgmedewerksters uitgewerkt, eveneens in samenspraak met de betrokkenen. 

In tegenstelling tot wat vermeld werd in het jaarverslag van 2014, is een en ander zonder externe hulp 

gerealiseerd. Er kon gebouwd worden op de ervaring en de netwerken van de bestuurders, 

beheerdersechtpaar en adviseur, waardoor hier geen aparte kosten voor gemaakt zijn. Ten slotte zijn er 

meerdere partijen benaderd om de salarisadministratie uit te voeren als de stap naar werkgeverschap 

bij de stichting daadwerkelijk gezet wordt. 

 

 

Activiteiten: workshops en natuurlijk deelname aan NL Doet en Uit-je-Tent  

Naast de organisatorische stappen was er in 2015 natuurlijk ook weer een scala aan activiteiten. Doel 

van het organiseren van deze activiteiten is, naast het verkrijgen van meer bekendheid van 

Marjoleinveldkruiden in de regio, het creëren van activiteiten waar met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van en de producten uit de tuin gedurende het jaar naar toe gewerkt kan worden. Ook 

contact met mensen uit de omgeving is een grote meerwaarde voor deelnemers en medewerkers. 

Hieronder een overzicht van de activiteiten. Op de website zijn voor vrijwel alle activiteiten korte 

verslagen en een foto- impressie terug te vinden. 
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17 februari:  workshop wellnessproducten maken 

20/21 maart:  NL-Doet, met in totaal 16 deelnemers 

5, 6 en 7 juni     Uit-je-Tent: bezoek van ongeveer 70 bezoekers onder gunstige weersomstandigheden 

9 juni:   bezoek van tuingroep ‘Vrouwen van nu’ 

13 juni:  zintuigenbelevenismiddag voor mensen met een verstandelijke beperking; slechts 1 

deelnemer, maar zeer geslaagd door 1 op 1 aandacht. Vervoer en begeleiding van de 

deelnemers blijkt op de zaterdag moeilijk te organiseren te zijn. 

17 juni:  workshop kruidenkrans maken. Tijdens deze workshop is er weer een filmpje gemaakt 

door een medewerker van Omroep Steenwijkerland 

10 augustus:  bezoek van tuingroep Noordoostpolder 

19 augustus:  bezoek van tuingroep Biddinghuizen 

20 augustus:  high tea en bloemencreatie maken: onder echt zomerse weersomstandigheden namen 

in bloemetjeskleding en een frivool hoedje op 7 dames deel aan deze gezellige middag 

met bijzondere hapjes en drankjes en werden prachtige bloemencreaties gemaakt 

3 september:  tuinwerkdag met 13 deelnemers 

13 november:  workshop vogelvoederkrans maken 

10 november:   1e medewerkster 10 jaar in dienst 

25 november:   deelname aan cursusavond: “Anders meedoen” (betreft autisme) 

26 augustus: leerlinge van ZMLK-school begint 1 ochtend in de week met ‘stage’; aanvankelijk zou 

de stage 10 weken duren, maar vanwege enthousiasme en tevredenheid van beide 

kanten is de stage voor onbepaalde tijd verlengd 

 

Gedurende het jaar is een aantal nieuwsbrieven naar ruim 200 adressen uit het adresbestand gemaild. 

 

Communicatie: meer dan 1000 unieke bezoekers op de website en verschillende artikelen 

De website blijft het belangrijkste communicatiekanaal van de stichting en ook in 2015 wisten weer 

meer dan 1000 unieke bezoekers 

Marjoleinveldkruiden te vinden. Dit is overigens wel 

een daling ten opzichte van 2014. In dat jaar werd 

het Poldermagazine huis aan huis verspreid en is op 

radio en regionale televisie aandacht besteed aan 

Marjoleinveldkruiden. 

 

Twee voorbeelden hebben we hier toegevoegd ter 

illustratie. 
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Financiën: een schenking in natura, waardoor het jaar met een positief resultaat is afgesloten 

In de bijlage is de balans per 1-1-2015 en 31-12-2015 opgenomen en de winst- en verliesrekening over 

2015, inclusief de begroting voor 2015.  

In 2015 is aan schenkingen en giften aan kasmiddelen in totaal 10.440 euro ontvangen. Naast deze 

giften is het asfalteren van het erf als schenking in natura opgenomen in de jaarrekening. 

De verdere inkomsten en uitgaven waren verder grotendeels in lijn met het budget, op een extra post 

bouwkosten na. Dit betrof onder andere de installatie van brandmelders en een aantal andere 

verbeteringen aan de tuinkamer. 

Dankzij het inboeken van het asfalteren van het terrein is 2015 met een positief resultaat afgesloten, in 

plaats het begrote negatieve resultaat. Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de 

stichting en hierop zal de infrastructuur in de komende jaren verder op worden afgeschreven. 

 

De jaarrekening is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 20 februari 2016. Het gehele 

jaarverslag is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 21 mei 2016. 



Inkomsten ‐ Uitgaven 2015 2015

(budget) (realisatie) delta

Inkomsten

Schenking A 7.000 10.000 3.000

Schenking B 0 12.766 12.766 in natura, schenking asfalteren

Overige giften 500 440 ‐60

Workshops  400 628 228

Verkopen 800 417 ‐383

(kasverschil) 0 0

Totaal 8.700 24.250 15.550

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 2.500 2.152 ‐348

 Materiaal dagbesteding 500 302 ‐198

Huishouden 150 127 ‐23

Promotie en communicatie 300 503 203

Personeel 400 550 150

Dieren 200 187 ‐13

Bouwkosten 0 1.549 1.549

Inrichting 500 255 ‐245

Workshops 400 99 ‐301

NL Doet (extra uitgaven) 100 92 ‐8

Bankkosten 200 213 13

Kantoor artikelen 100 81 ‐19

Totaal 19.937 20.698 761

Resultaat ‐11.237 3.552 14.789



BALANS Stichting MVK 2015

Eindbalans Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Resultaat Eindbalans

31‐12‐2014 Schenkingen Aflossing lening Verbouwing hrijving verbouwschrijving Tuin/k Overig In Overig Uit 2015 31‐12‐2015

Activa

Verbouwing (5 jr afsc 15.743 ‐7.872 7.871

Tweede verbouwing  16.453 ‐5.485 10.968

Tuin (kas en bestratin 3.689 ‐1.230 2.459

Asfaltering erf (10 jr a 0 12.766 12.766

Totaal Vaste Activa 35.885 12.766 0 0 ‐13.357 ‐1.230 0 0 0 34.063

Bank 806 10.440 0 1.948 ‐2.126 11.068

Kas 0 4.282 ‐3.985 297

Debiteuren 0 0

Totaal Vlottende Activa 806 10.440 0 0 0 0 6.230 ‐6.111 0 11.364

Totaal Activa 36.680 23.206 0 0 ‐13.357 ‐1.230 6.230 ‐6.111 0 45.418

Passiva

Bestemmingsreserve 33.625 3.552 37.177

Totaal Eigen Vermogen 33.625 0 0 0 0 0 0 0 3.552 37.177

Lening (>1 jr) 0 0 0

Onderhandse lening  3.056 0 5.185 8.241

Crediteuren 0 0

Totaal  Schulden 3.056 0 0 0 0 0 5.185 0 0 8.241

Totaal Passiva 36.680 0 0 0 0 0 5.185 0 3.552 45.418

CHECK: 0 0




