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Jaarverslag 2017 
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 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 2017.  
 
In 2017 is er nagedacht over de lange termijn organisatie en er zijn verschillende activiteiten 
georganiseerd. 
 
 
 
Organisatie en infrastructuur: op weg naar samenwerking  
In 2017 is er in de bestuursvergaderingen uitgebreid gesproken over de lange termijn organisatie. Het 
grote voordeel van een kleine organisatie is de flexibiliteit en de mogelijkheid om alles precies zo in te 
richten als gewenst. Eén van de grootste nadelen is de kwetsbaarheid van een kleine organisatie, 
bijvoorbeeld bij ziekte van medewerksters.  
 
Om dit risico voor de lange termijn in te perken is besloten om de samenwerking te onderzoeken met 
een grote zorgaanbieder. Dit heeft geresulteerd in een eerste gesprek in november. In dat gesprek werd 
duidelijk dat de unieke rustige en prikkelarme omgeving die Marjoleinveldkruiden biedt, duidelijk van 
waarde kan zijn. De conclusie die beide partijen hebben uitgesproken is dan ook om verder te werken 
aan een plan om deze wederzijdse meerwaarde tot wasdom te laten komen. Dit wordt in 2018 verder 
opgepakt. 
 
 
 
Medewerksters en zorgvraagsters: aandacht voor twee zorgvraagsters 
In 2017 is er door twee zorgvraagsters gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Stichting 
Marjoleinveldkruiden. Er zijn op dit vlak geen bijzonderheden. 
Met de medewerksters is periodiek overleg geweest en ook in 2017 zijn voortgangsgesprekken met 
alle vier de medewerksters gevoerd. 
 
 
 
Activiteiten: workshops en deelname aan NL Doet en Uit-je-Tent  
Ook in 2017 zijn er meerdere workshops georganiseerd en is meegedaan aan NL Doet. Van deelname 
aan Uit-je-Tent is in 2017 afgezien. 
 
De dagen voor het NL-doet weekend waren ronduit nat en winderig. Wat een verrassing was het dan 
ook dat op vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart 2017 de lente zich aankondigde met een stralende 
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zon en daarbij behorende aangename temperaturen. Met 14 vrijwilligers en vaste medewerksters op 
vrijdag, en 8 op zaterdag, is zeer veel werk verricht in de tuin: uitgebloeide bloesems werden 
verwijderd, vogelhuisjes schoongemaakt, borders onder handen genomen, verouderde lavendel- en 
aardbeienplanten verwijderd, compost uitgereden, hout gekloofd, kippenhok gerepareerd en een zware 
afgebroken tak van een eikenboom neergehaald. Heel veel dank aan harde werkers! 
 
Het koffie/thee drinken met gratis lekkers van De Oude Bakkerij te Urk kon buiten plaatsvinden 
evenals de lunch. De geschonken broodjes van Bakker Bart, vissalade van De Jongens van de Fant en 
de haringen van Vishandel Baarssen allen te Urk werden smakelijk verorberd door de harde werkers. 
Wij zijn de gulle gevers zeer erkentelijk voor hun bijdrage! 
 
 

     
 
 
In juli is meegedaan aan de zomermarkt in het Groenhorstcollege, waarbij door de hitte helaas minder 
belangstelling was dan gehoopt. Verder zijn er twee succesvolle workshops gehouden: op 13 juli zijn 
verschillende kruidenkransen gemaakt en op 2 november een aantal vogelvoedertaarten.  
 

  
 
Gedurende het jaar zijn er verder diverse bezoekers langsgekomen en zijn er tuindagen georganiseerd 
waarbij met vereende krachten de tuin seizoen klaar is gemaakt. 
 
Een deel van de groenten- en fruitoogst, plus de zelfgemaakte jam van fruit uit eigen tuin is 
geschonken aan de “Boodschappenhoek” te Urk (een soort lokale voedselbank). 
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Communicatie: website bezoek 
De website blijft het belangrijkste communicatiekanaal van de stichting. In 2017 waren er ruim 500 
unieke bezoekers. Er is gekeken naar de mogelijkheden om de website effectiever te kunnen inzetten, 
onder andere de foto-pagina werkt niet naar behoren. Dit wordt in 2018 verder opgepakt. 
 
 
 
Financiën: dankzij schenkingen en giften een sterke kaspositie 
In de bijlage is de balans per 1-1-2017 en 31-12-2017 opgenomen en de winst- en verliesrekening over 
2017. 
In 2017 is aan schenkingen in zowel kasmiddelen en uitgaven voor de stichting, in totaal € 7.308,94 
ontvangen. Daarnaast is de openstaande onderhandse lening van € 1.500 geschonken aan de stichting. 
De inkomsten vanuit verkopen en workshops waren € 178,75. Zoals in eerdere jaarverslagen gemeld is 
verkoop niet de drijfveer van Marjoleinveldkruiden.  
In totaal is 2016 afgesloten met een negatief resultaat van € 4.855,89. Het resultaat is verrekend met 
het eigen vermogen van de stichting.  
Dankzij de schenkingen en giften heeft de stichting een sterke kaspositie om de komende jaren op 
verder te bouwen. 
 
De jaarrekening is goedgekeurd door het bestuur op 10 februari 2018. Het jaarverslag is op 14 
december 2018 goedgekeurd. 


