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1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

 

Bij het verschijnen van het jaarverslag 2015 hadden we voor ogen om een slag te slaan naar 

meer structuur. Daar zijn we deels in geslaagd. Er is een volgende stap gezet in de 

communicatie naar buiten en daarbij de profilering van de tuin. Het aantal volgers op 

Facebook is aanzienlijk toegenomen en stijgt nog steeds. De samenwerking met Stichting 

MEE en daarmee de Sociale Dienst Drechtsteden, is versterkt omdat er meer participanten 

op de tuin gewerkt hebben. Tot onze spijt staat de samenwerking met Yulius door 

reorganisatie bij Yulius, op een laag pitje. Wel zijn er nieuwe contacten gelegd met ASVZ; de 

superhelpers. Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn er al leuke ontwikkelingen gaande. De 

gemeente Sliedrecht heeft een aantal regietaken opgepakt waar wij als Leerwerkbedrijf ook 

bij betrokken worden. In dit geval, het opzetten van de sociale netwerkorganisatie. 

In 2015 zijn we gestart met het opbouwen van een intensieve relatie met de Voedselbank 

met als doel een goede signaalfunctie te hebben bij armoedeproblematiek voor de 

doelgroepen die onze tuin bezoeken. Dit is in 2016 verder uitgewerkt. 

Binnen het bestuur heeft er wederom een bestuurswisseling plaatsgevonden, dit keer 

hebben we een nieuw bestuurslid aangetrokken op het gebied van communicatie. Het 

vertrekkende bestuurslid kon door een nieuwe ambitie helaas de activiteiten voor de 

moestuin niet meer combineren. Uiteraard hebben we een fijn afscheid voor haar 

georganiseerd en haar hartelijk bedankt voor de inzet tijdens haar bestuurlijke periode. Het 

nieuwe bestuurslid is van harte welkom geheten en met haar komst is het bestuur weer 

voltallig en ben ik blij dat de continuïteit weer gewaarborgd is. Vanzelfsprekend ben ik ook 

blij met de tomeloze inzet van de overige bestuursleden. Ook dit jaar is gebleken dat we 

samen sterk zijn. 

De tuin ligt er iedere dag weer op en top verzorgd bij, het is een lust voor het oog. Ik ben 

dan ook ontzettend trots op onze vrijwilligers en participanten die zich elke dag, steeds weer, 

met hart en ziel inzetten voor de moestuin.  

 

 

Sliedrecht, april 2017 

Mirjam Lankreijer, voorzitter 

 

  



 

Jaarverslag 2016 

Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht       

2. VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 

2.1 OVER GEBEURTENISSEN IN 2016 

 

 Zoals elk jaar hadden we ook dit jaar weer, in 

samenwerking met het NME-centrum, schooltuinen. 

In totaal waren er 100 kinderen aanwezig van 

basisscholen Willem-Alexander, Henri Dunant, 

Bleyburgh SO en Johannes Calvijn. Voor groep 5 

van de Bleyburgh SO is een apart perceel op de 

tuin ingericht zodat de kinderen met elkaar op één 

tuin kunnen samenwerken.    

     

 

 

 In samenwerking met Stichting MEE en Sociale Dienst Drechtsteden vonden 6 

participanten in 2016 een passende werkplek in onze tuin. Hiermee geven wij 

uitvoering aan onze missie “een plaats voor iedereen op de tuin”. Participanten zijn, 

bij navraag, content met hun werkplek en vinden het fijn om bij ons een nieuw 

dagritme op te bouwen. Dit komt mede door de grote diversiteit aan 

werkzaamheden die wij kunnen bieden. 

 

 In 2016 konden we tot ons plezier, de vaste 

aansluiting op het drinkwater in gebruik nemen. Dit 

dankzij de flesseninzamelingsactie van Albert Heijn 

eind 2015. Het resterende budget hebben we besteed 

aan een extra tuinbank.  

 

 

 De Heeren van Slydregt kon ook dit jaar volop 

gebruik maken van de groenten van de moestuin. 

Deze zijn smaakvol geserveerd in het restaurant, met 

vermelding van onze naam in de menukaart. 
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 Tijdens de imkerijdag hadden we geluk met het fantastische weer. Voor elke  

bezoeker hadden we een ambachtelijk welkomstijsje van GlaceSuperieur met 

natuurlijk vers fruit van onze tuin.  

 

Onze Sliedrechtse imker was deze dag actief met voorlichting geven over zijn hobby. 

Bezoekers gingen met veel informatie over het bijenvolk en het honingproces naar 

huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op de Late Summerfair hadden we dit keer de prijsvraag: “hoeveel centimeter 

kousenband zit er in dit glas?”  Het viel niet mee om het juiste aantal centimeters te 

raden. Natuurlijk was er een winnaar en deze nam van een van de bestuursleden 

naast de kousenband, een oogstkaart ter waarde van € 20 in ontvangst. We hopen 

dat de kousenband haar heeft gesmaakt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter voorbereiding op deze stralende dag was in eigen 

huiskeuken bramenjam gemaakt. De opbrengst hiervan 

kwam ter beschikking aan de Sociale Moestuin. 
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 Vanwege de “natte moesson” in Sliedrecht in 2015 bleek dat 

ons moestuinhuis flink geleden had van de overstroming op de 

tuin. 18 Staanders en dorpels moesten vervangen worden.  

Helaas dekte onze verzekering deze schade niet, gelukkig 

konden we hier uit eigen middelen in voorzien. 

 

 

 In het najaar startte Marianne de Vlieger 

met chi gong lessen in de tuin. Bewegen 

in de buitenlucht krijgt daarmee een 

nieuwe dimensie. De lessen werden 

goed bezocht en zullen in 2017 

voortgezet worden. 

 

 

 

 We zijn ook creatief bezig geweest. In december werd er een avond georganiseerd 

waar we kerststukjes gemaakt hebben. De materialen hiervoor werden deels 

gesponsord door de Kringloopwinkel en natuurlijk maakten we gebruik van het groen 

uit eigen tuin. 

 
 

 Ter afsluiting van 2016 hebben we de vrijwilligers bedankt met een etentje bij De 

Minister in Sliedrecht.  
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2. JAARREKENING 

2.1BALANS 

Activa 
  

Passiva 
  

 
2015 2016   2015 2016 

Vaste activa 0,00 0,00 Eigen vermogen 
 

  

  
  Algemene reserve 7.714,94 5.275,54 

  
  Bestemmingsreserve 8.500,00 13.500,00 

  
  

  
  

  
  

Lang vreemd 
vermogen 0,00 0,00 

  
  

  
  

Vlottende 
activa 

 
  

Kort vreemd 
vermogen 

 
  

Debiteuren 7.039,10 6.833,00 Crediteuren 2.952,60 92,00 
Bank 
1307.54.501 

         
443,92  743,99 

Vooruit ontvangen 
bedragen 400,00 240,00 

Spaarrekening 
   

12.050,17  11.422,45 
  

  

Kas 
           

34,35  108,10 
  

  

  
  

  
  

Totaal 
   
19.567,54  19.107,54 Totaal 19.567,54 19.107,54 

 

2.2  TOELICHTING OP DE BALANS 

Vaste activa 

De stichting heeft geen vaste activa. 

 

Debiteuren 

Niet alle toezeggingen uit 2016 zijn ook in dat jaar ontvangen; deze zijn ontvangen in het 1e 
kwartaal van 2017. 

 

Bank 

Het saldo van onze bankrekening bedroeg per 31 december 2016 € 743,99. Eventuele 
tijdelijk overtollige middelen worden overgeboekt naar de spaarrekening. 

 

Spaarrekening 

Per ultimo 2016 was er een saldo van € 11.422,45. 

 

http://www.verenigingen.nl/renderer.do/menuId/142/returnPage/14646/itemId/14916/pageId/1002/instanceId/14652/#2
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Eigen vermogen 

Het exploitatiesaldo van 2016 is toegevoegd aan het eigen vermogen. De 
bestemmingsreserve bestaat uit twee bedragen.     € 8.500 Is bestemd voor de kosten die 
gepaard gaan in het geval dat bij het stoppen van de moestuin het grasland in de 
oorspronkelijke staat opgeleverd dient te worden. De toevoeging van € 5.000 aan de 
bestemmingsreserve is gevormd voor de toekomstige vervanging van het moestuinhuis. 

 

Crediteuren 

Niet alle facturen uit 2016 zijn ook in dat jaar betaald. De openstaande facturen zijn in het 1e 
kwartaal van 2017 voldaan. 

 

Vooruit ontvangen bedragen 

Op de moestuin wordt gewerkt met zogenaamde oogstkaarten. Deze kaarten kunnen 
gekocht worden en daarvoor kan groente en fruit gehaald worden op de tuin. Een aantal van 
deze kaarten is in omloop terwijl de opbrengst verantwoord is in 2016. Naar verwachting 
worden de in omloop zijnde kaarten in 2017 gebruikt voor “aankopen”.  

 

2.3  WINST-  EN VERLIESREKENING  

 
Uitgaven Ontvangsten 

 
2015 2016 2015 2016 

Projecten     4.788,05 10.354,00 

Giften 
 

  2.983,35 163,00 

Verkopen 
 

  2.423,89 1.700,16 

Verhuur locatie 
 

  0,00 0,00 

Rentebaten 
 

  50,17 22,45 

Voorlichting/representatie 342,80 851,71     

Administratiekosten 895,28 602,69     

Bewerkingskosten tuin 2.041,01 1.547,86     

Huisvesting 2.444,39 6.579,70     

Energie 435,22 97,05     

 Subtotaal 6.158,70 9.679,01 10.245,46 12.239,61 

  
      

Saldo 4.086,76 2.560,60     

 Totaal 10.245,46 12.239,61 10.245,46 12.239,61 
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2.4  TOELICHTING OP DE WINST-  EN VERLIESREKENING  

Subsidie 

De stichting heeft in 2016 geen subsidies ontvangen. 

 

Projecten 

Voor een opdracht van Stichting Welzijn in samenwerking met Stichting MEE in het kader 
van participatie werd de tuin als locatie ter beschikking gesteld. Hiervoor werd in totaal een 
bijdrage van € 10.354 ontvangen. 
  

Giften 

De stichting heeft 2 giften ontvangen; 1 van een onbekende donateur en 1 van de inwoners 
van Sliedrecht in samenwerking met Gereformeerde Kerk Sliedrecht. 
 

Verkopen 

In 2016 is er opbrengst van de tuingroenten geweest van € 1.700,16. 

 

Rentebaten 

Rente op spaargeld. 

 

Voorlichting/representatie 

Dit betreffen uitgaven voor diverse attenties ten behoeve van de vrijwilligers. 

 

Administratiekosten 

Deze uitgave betreffen bancaire kosten, verzekeringen, leges voor ontheffingen en de 
jaarlijkse bijdrage aan het Kadaster. 

 

Bewerkingskosten tuin 

Alle uitgaven die nodig zijn om de tuin zaai- en beplantingskaar te maken. Daarnaast zijn dit 
de aankopen van het zaai- en plantgoed. 

 

Huisvesting 

Naast de huur, waarvoor een subsidie aanvraag is ingediend bij de gemeente Sliedrecht, 
bevat deze post de aansluitingskosten voor water- en elektravoorziening en het onderhoud 
van het moestuinhuis. 

 

Energie 

Uitgaven voor gas en elektra.  

 



 

Jaarverslag 2016 

Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht       

 

3. SAMENSTELLING BESTUUR  

 

 Voorzitter:     M.J. Lankreijer 
 Penningmeester/Secretaris:   A.J.M. Hendrix 
 Technische zaken:   A. de Ruiter 
 Algemeen bestuurslid:   C. Voorbergen 

N. de Winter 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


