
  1/3 
 
Jaarverslag 2016 
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 woon-/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 2016.  
 
2016 was een speciaal jaar: drie medewerksters vierden hun 10-jarig jubileum bij 
Marjoleinveldkruiden. Ook hebben er meerdere zorgvragers bij Marjoleinveldkruiden deelgenomen 
aan de dagbesteding. Vanzelfsprekend is er ook in 2016 een reeks aan activiteiten georganiseerd. 
 
 
Organisatie en infrastructuur: voorbereiding voor werkgeverschap uitgewerkt  
In 2016 zijn er meerdere bestuursvergaderingen gehouden, waarin de voorbereiding naar het 
werkgeverschap bij de stichting verder is uitgewerkt. De organisatie draait goed en er zijn geen 
verdere noemenswaardigheden. 
 
 
Medewerksters en zorgvraagsters: 10-jarig jubileum en meerdere zorgvragers 
Drie medewerksters vierden in 2016 hun 10-jarig jubileum bij Marjoleinveldkruiden. Op 16 september 
is dit met alle medewerksters en hun eventuele partners op uitnodiging van het bestuur gevierd. Na 
taart bij Restaurant De Kaap op Urk is er een uitgebreide Ginkiestocht gelopen en gereden (met 
rolstoel) door de steegjes en straatjes van het oude Urk. De Urker gids zorgde voor meerdere zeer 
vermakelijke verhalen. Bij terugkomst op Marjoleinveldkruiden was ondertussen het erf omgetoverd 
in fantastisch gedekt terras. Tijdens het eten werden de medewerksters persoonlijk bedankt voor hun 
fantastische inzet met een individueel fotoboek. Een mooie en speciale dag om dit heuglijke feit te 
vieren! 

    
In het kader van de verdere professionalisering zijn in 2016 voortgangsgesprekken met alle 
medewerksters gehouden. Dit leverde verdere inzichten op in hoe Marjoleinveldkruiden zich verder 
kan ontwikkelen in de toekomst. Ook hebben alle medewerksters een avond bijgewoond over autisme, 
waarbij de belevingswereld van autistische personen centraal stond. 
In 2016 hebben er drie zorgvra(a)g(st)ers gebruikt gemaakt van de faciliteiten van de Stichting 
Marjoleinveldkruiden.  
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Activiteiten: workshops en natuurlijk deelname aan NL Doet en Uit-je-Tent  
Natuurlijk waren er in 2016 ook weer meerdere activiteiten. Doel van het organiseren van deze 
activiteiten is, naast het verkrijgen van meer bekendheid van Marjoleinveldkruiden in de regio, het 
creëren van activiteiten gedurende het jaar waar naar toe gewerkt kan worden. Ook contact met 
mensen uit de omgeving is een grote meerwaarde voor deelnemers en medewerksters. Bij de 
activiteiten staan gebruikmaking van de mogelijkheden van en de producten uit de tuin centraal. 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de activiteiten. Op de website zijn voor vrijwel alle 
activiteiten korte verslagen terug te vinden bij de ‘Berichten’. 
 
11 en 12 maart:  NL Doet: met 14 personen is gewerkt aan de windsingel, het kippenhok en 

nog veel meer 
6 april:    Kinderworkshop 
19 april:   Avondhuisconcert, gesponsord door restaurant Eindeloos Emmeloord en  

georganiseerd door Philadelphia 
2 mei:   Workshop encaustic kaarten en buitenkaars in terracottapot maken 
3, 4 en 5 juni:   Uit-jetent: prima weer; veel bezoekers 
23 juni:   Workshop bloemstuk maken + afternoon tea 
18 oktober:   Workshop vogelvoedertaart 
22 oktober:   Tuinwerkdag 
30 november:   Sinterklaasfeest in De Tuinkamer 
9, 10 en 11; en 16, 17 en 18 december: Deelname aan de lichtenroute in de NoordOostPolder 
 
Communicatie: website bezoek en een bord langs de weg 
De website blijft het belangrijkste communicatiekanaal van de stichting. In 2016 waren er weliswaar 
minder unieke bezoekers (een kleine 700) dan in 2015, maar gemiddeld bleven bezoekers lang. Zo 
bekeken bezoekers meer dan 3 pagina’s op de website. Er zijn problemen geweest met de hosting, 
waardoor de fotopagina niet meer werkt. Hiervoor wordt gezocht naar een, liefst pro bono, manier om 
dit op te lossen. 
Naast de website is ook de fysieke locatie van Marjoleinveldkruiden duidelijker zichtbaar gemaakt 
door een bord aan de Zuidermiddenweg te plaatsen, zoals hieronder te zien in Google Streetview.  
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Financiën: dankzij schenkingen en giften een sterke kaspositie 
In de bijlage is de balans per 1-1-2016 en 31-12-2016 opgenomen en de winst- en verliesrekening over 
2016, inclusief het budget. 
In 2016 is aan schenkingen en giften in kasmiddelen, en uitgaven voor de stichting, in totaal 12.133 
euro ontvangen. Daarnaast is de openstaande onderhandse lening van 8.241 euro geschonken aan de 
stichting. 
De inkomsten vanuit verkopen waren aanzienlijk lager dan voorzien. Er zijn in 2016 minder markten 
bezocht. Zoals in eerdere jaarverslagen gemeld is verkoop niet de drijfveer van Marjoleinveldkruiden.  
Bij de uitgaven valt met name de hogere uitgave aan communicatie op. Dit wordt verklaard door het 
bord dat aan de weg is geplaatst. 
In totaal is 2016 afgesloten met een negatief resultaat van 1.195 euro. 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 en het jaarverslag zijn goedgekeurd door het voltallige bestuur op 27 mei 2017. 



BALANS Stichting MVK 2016

Eindbalans Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Resultaat Eindbalans
31‐12‐2015 Schenkingen Schenking lening Verbouwing hrijving verbouwschrijving Tuin/kchrijving asfalte Overig In Overig Uit 2016 31‐12‐2016

Activa
Verbouwing (5 jr afschr) 7.871 ‐7.871 0
Tweede verbouwing (5 jr afschr) 10.968 ‐5.484 5.484
Tuin (kas en bestrating, 5 jr afschr) 2.459 ‐1.230 1.229
Asfaltering erf (10 jr afschr) 12.766 ‐1.277 11.489

Totaal Vaste Activa 34.063 0 0 0 ‐13.355 ‐1.230 ‐1.277 0 0 0 18.202

Bank 11.068 10.000 0 901 ‐2.911 19.058
Kas 297 3.194 ‐3.258 232
Debiteuren 0 0

Totaal Vlottende Activa 11.364 10.000 0 0 0 0 4.095 ‐6.169 0 19.290

Totaal Activa 45.418 10.000 0 0 ‐13.355 ‐1.230 ‐1.277 4.095 ‐6.169 0 37.482

Passiva
Bestemmingsreserve 37.177 ‐1.195 35.982

Totaal Eigen Vermogen 37.177 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐1.195 35.982

Lening (>1 jr) 0 0
Onderhandse lening (< 1 jr) 8.241 ‐8.241 1.500 1.500
Crediteuren 0 0

Totaal  Schulden 8.241 0 ‐8.241 0 0 0 0 1.500 0 0 1.500

Totaal Passiva 45.418 0 ‐8.241 0 0 0 0 1.500 0 ‐1.195 37.482



Inkomsten - Uitgaven 2016 2016
(budget) (realisatie) delta

Inkomsten
Schenking A 10.000 10.000 0

Schenking B 8.241 8.241 0 kwijtschelden onderhandse lening
Schenking C 3.000 1.694 -1.306 uitgaven door privé voor MVK
Overige giften 500 439 -61

Workshops 400 282 -118

Verkopen 800 181 -620

(kasverschil) 0 0

Totaal 22.941 20.836 -2.105

Uitgaven
Afschrijving 1e verbouwing 7.871 7.871 0

Afschrijving 2e verbouwing 5.484 5.484 0

Afschrijving kas 1.230 1.230 0

Afschrijving asfalteren 1.277 1.277 0

Tuin 2.500 2.970 470

 Materiaal dagbesteding 500 422 -78

Huishouden 150 89 -61

Promotie en communicatie 300 1.022 722

Personeel 400 175 -225

Dieren 200 389 189

Bouwkosten 0 378 378

Inrichting 500 206 -294

Workshops 400 258 -142

NL Doet (extra uitgaven) 100 70 -30

Bankkosten 200 192 -8

Kantoor artikelen 100 0 -100

Totaal 21.212 22.031 819

Resultaat 1.729 -1.195 -2.924



kwijtschelden onderhandse lening
uitgaven door privé voor MVK


