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Inleiding 

Met gepaste trots presenteer ik u hierbij het jaarverslag van onze stichting over het 

afgelopen jaar. In dit verslag vindt u een uitgebreid overzicht van onze financiële 

huishouding en de behaalde resultaten. 

Het afleggen van verantwoording over onze financiën is een wettelijke verplichting en 

tevens voorwaardelijk voor de toekenning van subsidie aan onze stichting. Wij hechten 

dan ook veel waarde aan transparantie en openheid, en hopen met dit jaarverslag aan 

deze verplichting te voldoen. 

Het afgelopen jaar was bijzonder succesvol voor onze stichting. Zo hebben we nieuwe, 

enthousiaste vrijwilligers mogen verwelkomen die zich met veel toewijding hebben 

ingezet voor het behoud van onze bomen. Daarnaast was het oogstfeest op De 

Buitenplaats opnieuw een groot succes, waarbij veel mensen hebben kunnen genieten 

van al het moois dat onze stichting te bieden heeft. 

Maar er is meer: onze langverwachte kapschuur staat inmiddels trots te pronken op 

slechts een steenworp afstand van De Buitenplaats. Deze kapschuur zal in de toekomst 

dienen als opslagruimte voor onze gereedschappen en andere materialen. De bouw 

heeft zowel de stichting als de gemeente veel tijd en energie gekost. Hierdoor hebben 

we dit boekjaar weinig uitgegeven aan nieuwe spullen om onze activiteiten uit te 

voeren. 

Al met al kijken we met veel voldoening terug op het afgelopen jaar en zien we het 

nieuwe jaar vol verwachting tegemoet. We zijn ervan overtuigd dat we met onze 

gedreven vrijwilligers en de steun van onze partners, de gemeente en donateurs 

opnieuw mooie resultaten kunnen boeken en zo ons doel, het onderhoud van de 

fruitbomen, kunnen blijven nastreven. 

 

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 
 2022 2021 2020 2019 

Inventaris 5.418 6.028 4.130 2.961 

Bank 6.617 4.833 4.077 270 

Totaal: 12.035 10.861 8.207 3.231 

Passiva 
 2022 2021 2020 2019 

Eigen vermogen 12.035 9.744 8.207 3.231 

Crediteuren - 1.117 - - 

Totaal: 12.035 10.861 8.207 3.231 

Toelichting op de balans 
Dit boekjaar hebben we minder geïnvesteerd in onze inventaris dan oorspronkelijk 

begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de bouw van de kapschuur 

nog niet was gerealiseerd. Hierdoor is de waarde van de inventaris gedaald omdat we 

meer hebben afgeschreven dan dat we hebben aangeschaft.  

Daarnaast heeft de hoogstambrigade een gulle gift mogen ontvangen van stichting 

Groen Verbindt Schuytgraaf dat helaas zijn activiteiten heeft beëindigd. Door een 

besparing van de uitgaven en voorgenoemde gift is het eigen vermogen met € 2.291 

gegroeid.   
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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 1.498  

Afschrijving 1.043  

Verzekering 648  

Algemene kosten 440  

Verbruik en onderhoud 136  

 Totaal: 3.766 

Toelichting op de kosten 
De kern van de stichting bestaat uit activiteiten, de kosten hiervan bedroegen € 1.498. 

Het grootste deel hiervan is toe te schrijven aan het jaarlijkse oogstfeest op de 

Buitenplaats. Een grote kostenpost is de afschrijving van de waarde van de inventaris. De 

algemene kosten bestaan voornamelijk uit bankkosten en het abonnement voor de 

website.  

Baten 
Subsidie 2.902  

Incidenteel opbrengst 1.905  

Schenking 1.250  

 Totaal: 6.057 

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

De subsidie wordt aangewend voor het bekostigen van de 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. In dit 

overzicht is de eenmalige schenking van st. groen Verbindt Schuytgraaf afzonderlijk 

vermeld. 

Resultaat 
Het batig resultaat van € 2.291 (3.766 – 6.057) is ten gunste van het eigen vermogen. 
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Begroting 2023 

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

op de hoogte van de kosten van de stichting dan voorgaande jaren. De kosten waar 

we nog niets mee te maken hadden waren voorgaande jaren geschat. Maar door 

allerlei omstandigheden is een onderbouwde inschatting niet mogelijk . Wanneer  de 

kapschuur in gebruik wordt genomen zal meer duidelijkheid zijn over de toekomstige 

uitgaven. 

Activiteiten   

Oogstfeest 300  

Snoei activiteiten 240  

Saamhorigheid 150  

  690 

Materiaal   

Instandhouding 1 522  

Onderhoud 280  

Verbruiksartikelen 130  

  932 

Exploitatiekosten   

Huur kapschuur 5.606  

Verzekering 648  

Algemene kosten 160  

  6.414 

Onbekend   

Energie n.t.b.  

WOZ Gebruikersdeel n.t.b.  

Riool- en afvalstoffenheffing n.t.b.  

  n.t.b. 

   

Totaal kosten 8.036 

 

 


