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Jaarverslag 2021 
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 de stichting heeft ‘Marjoleinveldkruiden’ de basis gelegd voor verdere 
professionalisering van haar werkzaamheden en het werken aan lange-termijn-continuïteit. 
 
In dit beknopte jaarverslag legt de Stichting Marjoleinveldkruiden verantwoording af over het jaar 2021. 
Net als vorig jaar was ook dit jaar de impact van de COVID-19 pandemie groot en liep het jaar dus 
anders dan gewenst. Hieronder wordt ingegaan op de primaire doelstelling van de aandachtsboerderij, 
de in dit jaar beperkte activiteiten, de toekomst en de financiën. 
 
 
Primaire doelstelling: aandacht schenken aan zorgvraagsters 
Het doel van de stichting is het realiseren van een kleinschalige werkplek voor mensen met een 
zorgvraag. De praktijk heeft het afgelopen jaar weer aangetoond dat de kleinschalige opzet een 
voorwaarde is om optimaal individuele aandacht te kunnen besteden aan de deelneemsters. Dankzij 
goede beschermingsmiddelen kon een groot deel van de zorg en begeleiding doorgaan, en vanaf medio 
juni ook weer voor alle zorgvraagsters. 
De kleinschaligheid werd ook op de proef gesteld doordat door quarantaines, als gevolg van 
besmettingen bij bekenden of verwanten, medewerksters soms enkele dagen niet konden komen. We 
hopen dat de situatie in 2022 verder verbetert. 
Naast de dagelijkse bezigheden waren er ook enkele hoogtepunten, zoals een bezoek aan 
Sprookjeswonderland in Enkhuizen in juli en het vieren van Sinterklaas in de Tuinkamer. Op 23 
december werd het jaar gezellig afgesloten met een kerstlunch op veilige afstand van elkaar.  
Door het jaar heen zijn er enkele personeelsbijeenkomsten georganiseerd om met elkaar de activiteiten 
en zorgverlening af te stemmen, en plannen te maken voor de toekomst. Ook heeft één van de 
medewerksters de cursus over autisme afgerond.  
 
 
Externe activiteiten: NL Doet op 29 mei 
Gelukkig konden er dit jaar wel weer enkele externe activiteiten worden georganiseerd, zij het beperkter 
dan andere jaren. Op 29 mei ging de 2021-editie van NL Doet gelukkig door. Met 14 vrijwilligers zijn 
er bomen gekapt en tot openhaard hout verwerkt, is er flink in de tuin gewerkt en zijn er onder andere 
bierpotjes tegen de slakken ingegraven. Mede dankzij een fantastische en smakelijke lunch werd dit een 
hele productieve dag. De foto’s geven een mooie impressie. 
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In de zomer is de locatie van Marjoleinveldkruiden beschikbaar gesteld voor een 50-jarig huwelijksfeest 
waarbij ook de catering is verzorgd. 
 
 
Interne activiteiten: tuinonderhoud, zes nieuwe kippen & een haan 
Het hele jaar zijn de interne activiteiten zoveel mogelijk doorgegaan. Marjoleinveldkruiden is erg blij 
met de vaste vrijwilliger die wekelijks een dagdeel meehelpt in de tuin. Ook enkele andere vrijwilligers, 
waaronder een oud-medewerkster, hebben afgelopen jaar hun handen uit de mouwen gestoken.  
 
In de moestuin zijn nieuwe aardbeienplanten gepoot, maar mede doordat deze door slakken (?) flink zijn 
aangevreten was de oogst beperkter dan gehoopt. 
 
Een ander hoogtepunt dit jaar was de uitbreiding met nieuwe bewoners voor de kippenren. Naast de 
aanwezige vier hennen kwamen er zes nieuwe hennen en een haan bij. Dankzij onder andere sproeien 
met lavendelwater was iedereen snel aan elkaar gewend.  
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Toekomst: concretisering van de beleidsvisie  
Met de ontwikkelde beleidsvisie is na de lockdowns in de tweede helft van 2021 contact gezocht met 
ClientondersteuningPLUS om de plannen verder te concretiseren. Op basis van de eerste gesprekken 
zijn verschillende vervolgstappen en acties gedefinieerd. In het volgende jaarverslag kan hier naar 
verwachting uitgebreider op ingegaan worden.  
 
 
 
Financiën: 2021 is positief afgesloten en de financiën bieden een solide basis voor de toekomst 
In de bijlage is de balans per 1-1-2021 en 31-12-2021 opgenomen. Daarnaast is de gerealiseerde winst- 
en verliesrekening in vergelijking met het budget voor 2021 opgenomen. 
 
De schenkingen in 2021 zijn € 220,- hoger uitgekomen dan begroot, op € 10.220,-. Aan de 
inkomstenkant was in het budget al rekening gehouden met een lagere bijdrage voor zorg-vervangende 
ondersteuning als gevolg van de COVID-19 pandemie. Zoals hierboven beschreven kon gelukkig vanaf 
juni weer regelmatig dagbesteding verzorgd worden voor alle zorgvraagsters. Dit resulteerde in € 
3.060,- inkomsten. Ook kon NL Doet in 2021 weer doorgaan waarvoor vanuit NL Doet een kleine 
bijdrage is ontvangen, en is inderdaad duidelijk geworden dat de bijdrage voor 2020 niet hoeft te 
worden terugbetaald. 
 
In vergelijking met het budget valt met name op dat er meer is uitgegeven aan de infrastructuur binnen 
dan begroot. Dit komt onder andere door het vervangen van enkele sloten. Daarnaast is de post 
personeel fors lager omdat er onder andere door COVID-19 geen uitjes zijn geweest. Ook op de 
verschillende andere posten zijn de uitgaven lager dan begroot als gevolg van de pandemie. 
 
In totaal is 2021 afgesloten met een beperkt positief resultaat van € 101,- terwijl oorspronkelijk een 
negatief resultaat was begroot. Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting. Met 
een eigen vermogen van € 36.528,- op een begroting met € 14.477,- als kostenbudget is er een stabiele 
basis om de bedrijfsvoering van Marjoleinveldkruiden de komende jaren te kunnen continueren. De 
liquide middelen van € 31.975,- zijn ruim voldoende om de begrote uitgaven in 2022 te kunnen 
financieren. 
 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn goedgekeurd door het bestuur op 28 maart 2022. 
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Bijlage: balans en winst- en verliesrekening Stichting Marjoleinveldkruiden voor 2021 
 

 
 

 

BALANS Stichting MVK 2021

Eindbalans Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Resultaat Eindbalans

31/12/2020 SchenkingenOndersteuninghrijving asfalte Overig In Overig Uit 2021 31/12/2021

Activa

Asfaltering erf (10 j 6.381 ‐1.277 5.104

Totaal Vaste Activa 6.381 0 0 ‐1.277 0 0 0 5.104

Bank 30.566 10.295 3.060 51 ‐12.006 31.966

Kas 31 ‐22 9

Debiteuren 0 0

Totaal Vlottende Act 30.597 10.295 3.060 51 ‐12.028 0 31.975

Totaal Activa 36.977 10.295 3.060 ‐1.277 51 ‐12.028 0 37.078

Passiva

Bestemmingsreser 36.427 101 36.528

Totaal Eigen Vermog 36.427 0 0 0 0 0 101 36.528

Lening (>1 jr) 0 0

Onderhandse lenin 0 0

Crediteuren 550 550

Totaal  Schulden 550 0 0 0 0 0 0 550

Totaal Passiva 36.977 0 0 0 0 0 101 37.078

Winst & verliesrekening 2021

Realisatie Budget Realisatie Delta

Inkomsten 2020 2021 2021 2021

Schenkingen € 10.100,00 € 10.000,00 € 10.220,00 € 220,00

Bijdrage Oranjefonds NL Doet € 347,00 € 0,00 € 75,00 € 75,00

Bijdrage zorgvervangende ondersteuning € 1.500,00 € 3.000,00 € 3.059,91 € 59,91

Inkomsten workshops en verkopen € 15,00 € 100,00 € 51,00 ‐€ 49,00

Totalen € 11.962,00 € 13.100,00 € 13.405,91 € 305,91

Kosten

Afschrijving asfaltering € 1.277,00 € 1.277,00 € 1.277,00 € 0,00

Vergoeding gebruik ruimtes (incl GWL) € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 0,00

Infrastructuur buiten € 2.242,98 € 2.500,00 € 2.409,82 ‐€ 90,18

Infrastructuur binnen € 684,56 € 500,00 € 851,94 € 351,94

Dagelijkse werkzaamheden € 470,93 € 800,00 € 554,83 ‐€ 245,17

Personeel € 1.181,22 € 1.200,00 € 267,33 ‐€ 932,67

Communicatie € 183,92 € 500,00 € 220,80 ‐€ 279,20

Bedrijfsvoering € 845,87 € 1.100,00 € 910,65 ‐€ 189,35

Extra Corona uitgaven € 1.073,08 € 500,00 € 212,48 ‐€ 287,52

Totalen € 14.559,56 € 14.977,00 € 13.304,85 ‐€ 1.672,15

Winst/verlies ‐€ 2.597,56 ‐€ 1.877,00 € 101,06 € 1.978,06


