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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van 2021. Middels dit document leg ik verantwoording af over 

de financiële huishouding van de stichting. Dit is een wettelijke verplichting en 

voorwaardelijk voor de toekenning van de subsidie van de stichting. 

We kijken hierbij terug op een jaar waarin we weinig hebben kunnen doen voor de 

fruitbomen omdat gezamenlijke activiteiten niet uitgevoerd mochten worden als 

maatregel tegen de Covid-19-pandemie. Het Oogstfeest viel buiten de lockdowns 

waardoor deze plaats kon vinden. Met succes wel te verstaan. Met behulp van 

enthousiaste vrijwilligers hebben we opnieuw iets professioneels neergezet in de wijk. 

 

Dit document is opgemaakt door: 

Patrick Vermeulen, 

Penningmeester 

In overeenstemming met: 

Koen van de Griendt, 

Secretaris en waarnemend voorzitter 

Vacant 

Voorzitter  
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Balans 

Het balans bestaat uit bezittingen van de stichting en hoe dit is opgebouwd aan de 

hand van het eigen vermogen en schulden. Hieronder staan deze vermeld met een 

korte toelichting op de balans. 

Activa 
 2021 2020 2019 

Inventaris 6.028 4.130 2.961 

Bank 4.833 4.077 270 

Totaal: 10.861 8.207 3.231 

Passiva 
 2021 2020 2019 

Eigen vermogen 9.744 8.207 2.961 

Crediteuren 1.117 - - 

Totaal: 10.861 8.207 2.961 

Toelichting op de balans 
Het eigen vermogen is met € 1.537 gegroeid. Dit is voornamelijk ten bate van de 

inventaris. De stichting heeft vorig jaar flink geïnvesteerd in beschermingsmiddelen voor 

de vrijwilligers. Op het einde van het jaar hebben we eveneens nieuw gereedschap 

aangeschaft waarvan het factuur in het volgend boekjaar is betaald. Dit bedrag is als 

credit op de balans komen te staan.  
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Resultatenrekening 

Hieronder volgen de kosten die de stichting heeft gemaakt en hoe deze zijn 

gefinancierd. Per onderdeel volgt een toelichting. 

Kosten 
Activiteit 1.523  

Afschrijving 843  

Verzekering 683  

Algemene kosten 160  

Verbruiksartikelen 78  

 Totaal: 3.287 

Toelichting op de kosten 
De kern van de stichting bestaat uit activiteiten, de kosten hiervan bedroegen € 1523. 

Een deel hiervan is direct toe te schrijven aan het oogstfeest welke voor het grootste 

deel werd gefinancierd door verkoop van fruitsap. Een grote kostenpost is de afschrijving 

van de waarde van de inventaris. Deze valt hoger dan voorgaand boekjaar omdat er 

veel investeringen zijn gedaan ter bevordering van de veiligheid. Algemene kosten 

bestaan voornamelijk uit bankkosten en het abonnement voor de website.  

Baten 
Subsidie 2.902  

Incidenteel opbrengst 1.887  

Correctieboekingen 35  

 Totaal: 4.824 

Toelichting op de baten 
De financiering van de stichting bestaat uit subsidie en incidentele opbrengst. De 

subsidie wordt aangewend voor de bedrijfsvoering en kernactiviteiten van de stichting. 

De incidentele opbrengsten zijn voornamelijk toe te schrijven aan de verkoop fruitsap en 

enkele donaties, hiermee wordt het jaarlijkse oogstfeest bekostigd. 

Er is een verbeterde programma geschreven voor het bijhouden van inventaris en de 

bijbehorende afschrijving. Consequentie is dat er een verschil is ontstaan van € 35. 

Gezien de omvang van het inventaris is dat verschil acceptabel en als correctieboeking 

opgenomen in de balans.  

Resultaat 
Het batig resultaat van € 1.537 (4.824 – 3.287) is ten baten van het eigen vermogen.  
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Begroting 2022 

In onderstaand tabel staan de kostenposten die we nu voorzien. Er is steeds meer zicht 

op de hoogte van de kosten van de stichting. Onbekende kosten zijn zorgvuldig 

ingeschat, maar kunnen door allerlei omstandigheden wijzigen. Wanneer  de kapschuur 

is gebouwd zal meer duidelijkheid zijn over de toekomstige uitgaven. 

Activiteiten   

Oogstfeest 300  

Opening Kapschuur 300  

Snoei activiteiten 240  

Saamhorigheid 150  

  990 

Materiaal   

Instandhouding 1 422  

Onderhoud 280  

Verbruiksartikelen 130  

  832 

Exploitatiekosten   

Verzekering 683  

Algemene kosten 160  

Energie 2 727  

  1.570 

Onbekend   

Huur kapschuur n.t.b.  

WOZ Gebruikersdeel n.t.b.  

Riool- en afvalstoffenheffing n.t.b.  

  n.t.b. 

   

Totaal kosten 3.392 

 

Toelichting op de begroting 
1. Instandhouding bedraagt 50% van de afschrijving van materieel. Deze term is ter 

vervanging van het werkkapitaal en afschrijving dat in eerdere begrotingen was 

opgenomen. We zijn van mening dat dit bedrag beter tot stand komt en beter 

aansluit bij onze behoefte. Het heeft geen nadelig effect op de omvang van de 

kosten zoals eerder was berekend. 

2. Peildatum energie is okt 2019. Gezien de plannen van de gemeente om de 

elektroaansluitingop later moment te realiseren zal dit bedrag in volgend 

boekjaar worden herberekend. 


