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Jaarverslag 2022 
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 2022. 
Het jaar startte nog in lockdown, maar gelukkig werden in de loop van het jaar alle maatregelen 
versoepeld, en kon het jaar vrijwel normaal eindigen. 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. Met het opheffen van de coronamaatregelen in de loop van het jaar is het wat betreft het 
bieden van zorg uiteindelijk weer normaal geworden; op een beperkte quarantaine na in maart vanwege 
een coronabesmetting. In 2022 is het hele jaar aandacht gegeven aan twee zorgvraagsters.  
 
De start van een nieuwe medewerkster in januari bracht meer flexibiliteit in de personeelssamenstelling, 
wat erg prettig is. Ook konden er weer enkele personeelsvergaderingen worden gehouden. Het was zelfs 
weer mogelijk om een uitje te organiseren voor het personeel: in oktober zijn de medewerksters naar het 
Gildewerk in Haarlem geweest voor een (bij)scholing in het maken van kaarsen. 
Gedurende het jaar waren er diverse momenten om naar toe te werken, zoals NL Doet, open tuindagen 
en deelname aan een kerstmarkt. Bij de ‘externe activiteiten’ hieronder wordt er uitgebreider op 
ingegaan. 
 
Mede door de adviezen vanuit Clientondersteuning PLUS kon er aanvullende financiering gerealiseerd 
worden om de zorgverlening voor één van de zorgvraagsters te kunnen uitbreiden. Voor deze extra 
ondersteuning is een “huiskamertje” binnen de voorzieningen van Marjoleinveldkruiden gecreëerd.  
Doordeweeks worden daar, na de dagbesteding nu ook de avondmaaltijden genuttigd, mede mogelijk 
gemaakt dankzij de inzet van de medewerksters. 
 
 
Externe activiteiten: weer meerdere activiteiten 
Gelukkig konden er dit jaar ook weer meerdere externe activiteiten plaatsvinden. Op 11 en 12 maart zijn 
er verspreid over twee dagen meerdere jonge en oudere vrijwilligers actief geweest tijdens NL Doet. Er 
zijn aardbeienbakken op hoogte gerealiseerd en de tuin is lente klaar gemaakt. Een grote klus daarbij 
was het leeghalen van de vijver die lek was. Het is altijd weer fantastisch om te zien hoe er met 
vereende krachten in korte tijd veel gedaan kan worden. Bij de lunch konden de vrijwilligers weer 
genieten van onder andere vissalade van De Jongens van de Fant Urk, haringen van vishandel ’t Vuurtje 
Urk, broodjes en kaas van Coop Greijdanus Emmeloord, fruit van Versluis Emmeloord, rozijnenbrood 
van Bakkerij Steenbergen Emmeloord. 
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Na NL Doet in maart werd op 27 mei met meerdere vrijwilligers groot onderhoud gepleegd aan de 
tuinen, zodat ze op hun mooist waren voor de activiteiten in juni. 
 
Op 11 en 12 juni is meegedaan aan ‘Uit-je Tent’ met veel bezoekers op twee mooie zonnige dagen. En 
twee weken later werden ook de Open Tuindagen in het kader van Groei & Bloei goed bezocht. Op 29 
juni konden ook de deelnemers aan de Open Tuindagen zelf komen kijken. 
 
 

 
 
Als laatste is op 15 december meegedaan aan de Kerstmarkt van het Aerescollege in Emmeloord. Een 
goede opkomst zorgde voor leuke aandacht voor het werk en de producten van Marjoleinveldkruiden. 
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Interne activiteiten: tuinonderhoud en een nieuw opberghok 
Het hele jaar door is er door twee vaste vrijwilligers hard gewerkt aan de tuinen, en met resultaat, zoals 
op de foto’s hierboven ook te bewonderen is. 
 
Daarnaast is een nieuwe stalkast gerealiseerd direct aan het stichtingsgedeelte in het pand, waardoor er 
van de voormalige bergruimte naast de tuinkamer het “huiskamertje” gemaakt kon worden. Het ziet er 
zo professioneel uit dat je niet zou zeggen dat het door vrijwilligers is gemaakt. De foto’s hieronder 
leveren het bewijs. 
 

 

 
 
 
Financiën: operaties vrijwel weer normaal na corona, meer uitgaven dan begroot 
In de bijlage is de balans per 1-1-2022 en 31-12-2022 opgenomen. Daarnaast is de gerealiseerde winst- 
en verliesrekening in vergelijking met het budget voor 2022 bijgevoegd. 
 
In de begroting voor 2022 was rekening gehouden met eventuele lagere inkomsten voor 
zorgvervangende ondersteuning als gevolg van corona. Dit viel echter mee, waardoor deze post bijna 
2.500 euro hoger is uitgevallen.  
 
Aan de uitgavenkant vallen met name drie zaken op: in overleg met het bestuur is de vergoeding voor 
gas/water/licht per 1 september verhoogd van 100 euro naar 200 euro per maand (als gevolg van de 
stijgende energieprijzen). In 2023 moet bekeken worden of hier een verdere aanpassing nodig is; de post 
infrastructuur binnen is fors hoger: er is een nieuwe CV ketel aangeschaft, aangezien reparatie van de 
oude CV ketel economisch niet meer rendabel was; daarnaast is het materiaal voor de hierboven 
genoemde stalkast aangeschaft. Aangezien deze uitgaven oorspronkelijk niet waren begroot, zijn ze 
apart goedgekeurd door het bestuur.  
  
Het beperkte negatieve resultaat van bijna 2.000 euro is ten laste gebracht van het eigen vermogen van 
de stichting. Met de aanwezige kaspositie van bijna 31.000 euro is de stichting financieel gezond. 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn goedgekeurd door het bestuur op 20 maart 2023. 
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Bijlage: balans en winst- en verliesrekening Stichting Marjoleinveldkruiden voor 2022 
 

 
 

 

Winst & verliesrekening 2022
Realisatie Budget Realisatie Delta

Inkomsten 2021 2022 2022 2022

Schenkingen € 10.220,00 € 10.000,00 € 10.197,88 € 197,88

Bijdrage Oranjefonds NL Doet € 75,00 € 300,00 € 240,00 -€ 60,00

Bijdrage zorgvervangende ondersteuning € 3.059,91 € 6.000,00 € 8.499,75 € 2.499,75

Inkomsten workshops en verkopen € 51,00 € 100,00 € 242,52 € 142,52

Totalen € 13.405,91 € 16.400,00 € 19.180,15 € 2.780,15

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 € 7.000,00 € 400,00

Infrastructuur buiten € 2.409,82 € 2.500,00 € 3.579,06 € 1.079,06

Infrastructuur binnen € 851,94 € 500,00 € 5.669,97 € 5.169,97

Dagelijkse werkzaamheden € 554,83 € 500,00 € 1.272,71 € 772,71

Personeel € 267,33 € 1.200,00 € 1.051,12 -€ 148,88

Communicatie € 220,80 € 500,00 € 173,49 -€ 326,51

Bedrijfsvoering € 910,65 € 1.100,00 € 1.005,92 -€ 94,08

Extra Corona uitgaven € 212,48 € 250,00 € 75,24 -€ 174,76

Totalen € 13.304,85 € 14.427,00 € 21.104,51 € 6.677,51

Winst/verlies € 101,06 € 1.973,00 -€ 1.924,36 -€ 3.897,36

BALANS Stichting MVK 2022

Eindbalans Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Resultaat Eindbalans
31/12/2021 Schenkingen Ondersteuningchrijving asfalte Overig In Overig Uit 2021 31/12/2022

Activa
Asfaltering erf (10 jr 5.104 -1.277 3.827

Totaal Vaste Activa 5.104 0 0 -1.277 0 0 0 3.827

Bank 31.966 10.390 8.500 243 -20.230 30.868
Kas 9 48 -48 9
Debiteuren 0 0

Totaal Vlottende Activ 31.975 10.390 8.500 290 -20.278 0 30.877

Totaal Activa 37.078 10.390 8.500 -1.277 290 -20.278 0 34.704

Passiva
Bestemmingsreserve 36.528 -1.924 34.604

Totaal Eigen Vermoge 36.528 0 0 0 0 0 -1.924 34.604

Lening (>1 jr) 0 0
Onderhandse lening   0 0
Crediteuren 550 -450 100

Totaal  Schulden 550 0 0 0 0 -450 0 100

Totaal Passiva 37.078 0 0 0 0 -450 -1.924 34.704


