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Inleiding. 
 

De Stichting Stadsakkers is op 1 april 2013 haar activiteiten begonnen. De stichting heeft geen 

winstoogmerk. 

De stichting heeft in 2013 de beschikking gekregen over ca. 1,5 ha landbouwgrond in de wijk 

Zuidbroek. Op deze locatie is tevens een boomgaard aanwezig en is in 2013 een kas van 200 m2 

geplaatst. 

De stichting kweekt groente en fruit, samen met vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden en mensen uit 

zorginstellingen. Met de gekweekte gewassen levert stichting een bijdrage aan de 

armoedebestrijding door de opbrengst mede ter beschikking te stellen aan de voedselbank. 

Daarnaast worden de geproduceerde gewassen te koop aangeboden aan particulieren en bedrijven. 

De productie wordt geleid door twee medewerkers in loondienst, die zorgen voor de aansturing van 

de vrijwilligers en voor het opstellen en uitvoeren van het teeltplan. 

Het jaarverslag is de financiële verantwoording van de in 2013 uitgevoerde activiteiten en bevat de 

balanspositie op 31 december 2013, alsmede het in 2013 behaalde resultaat. Het jaarverslag is 

voorzien van een beknopte toelichting. 

Het jaarverslag is opgesteld op basis van de administratie, welke is gebaseerd op de inkomsten en 

uitgaven, zoals deze zijn vastgelegd in de bankafschriften van de stichting. Er is voor gekozen over 

2013 geen accountantscontrole te laten uitvoeren. Reden hiervoor is dat de administratie 

onvoldoende geautomatiseerd is om tot een passende accountantscontrole te kunnen komen. 

Vanaf het verslagjaar 2014 wordt de administratie bijgehouden in een daartoe passend 

administratief systeem, waardoor voor het komende verslagjaar wel de gewenste 

accountantscontrole kan worden uitgevoerd. 

De verslaglegging sluit aan op de aanwezige middelen van de stichting eind 2013 en geeft daardoor 

een sluitend inzicht in het behaalde resultaat en de daaruit voortvloeiende vermogenspositie op 31 

december 2013. 

Het jaarverslag is vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur in de vergadering d.d. 28 juli 2014  

Hierin is de penningmeester decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid in 2013. 

 

namens het bestuur,  

Drs. J. van Tongeren 

penningmeester. 
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Balans 31-12-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de balansposten. 

Vaste activa. 

De vaste activa bestaan uit de in 2013 door de stichting betaalde materialen, die ook na het boekjaar 

2013 een bijdrage leveren aan de exploitatie van de stichting. 

De stichting heeft zonder betaling de beschikking gekregen over middelen, die de komende jaren ter 

beschikking blijven staan. Deze middelen zijn door derden beschikbaar gesteld, waarbij het eigendom 

bij de stichting is komen te liggen. Omdat een objectieve waardebepaling ontbreekt  zijn deze 

middelen niet opgenomen in de vaste activa. Dit betreft met name een schaftkeet, een opbergloods 

en een kas. Hieronder valt ook de beschikbare inventaris. 

De pompinstallatie betreft een aansluiting op het beschikbare grondwater en wordt met name benut 

voor het besproeien van de akkers. 

De gereedschappen bestaan uit de aanwezige machines en het kleinere handgereedschap. 

 

 

 

Activa

31-12-2013

Vaste activa

pompinstallatie 17.891,10

tuingereedschap 8.531,33

Vlottende activa

debiteuren 13.622,72

liquide middelen 45.088,20

balanstotaal 85.133,35

Passiva

31-12-2013

vermogen 76.125,81

Vlottende passiva

crediteuren 9.007,54

balanstotaal 85.133,35
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Vlottende activa. 

Debiteuren bestaan grotendeels uit nog te ontvangen donaties van verschillende bedrijven, 

instellingen en stichtingen. Daarnaast zijn er vorderingen vanuit subsidieregelingen i.v.m. een aantal 

aanwezige vrijwilligers. Alle vorderingen zijn in 2014 ontvangen 

De liquide middelen sluiten aan op de volgens de op naam van de stichting aanwezige banktegoeden.  

Het vermogen is ontstaan door het in 2013 behaalde resultaat van de stichting. 

De stichting heeft op 31 december 2013 een aantal verplichtingen open staan, grotendeels 

bestaande uit fiscale verplichtingen voortvloeiende uit het loondienstverband van de twee 

medewerkers. Daarnaast zijn er de gebruikelijke openstaande verplichtingen richting leveranciers.  

Alle verplichtingen zijn begin 2014 voldaan. 

Verlies en winstrekening. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Inkomsten:
donaties 98.283,33

subsidies 15.333,21

activiteiten 1.789,00

opbrengst akker 470,41

Totale inkomsten 115.875,95

Uitgaven:

salariskosten 10.693,81

LB/soc.lasten/pensioen 4.697,67

kosten vrijwilligers 2.505,74

kosten werkkleding 5.042,10

kosten levensmiddelen 4.260,29

inhuur/werk derden 1.168,98

kosten bewerking land 4.076,12

kosten activiteiten 2.897,32

bedrijfskosten 1.850,03

accountantskosten 2.645,16

bankrente en -kosten 117,56

bestuurskosten 29,65

Totale kosten 39.984,43

afschrijvingen 0,00

rentebaten 234,29

Resultaat 76.125,81
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Toelichting op de verlies en winstrekening. 

Inkomsten. 

De diverse donaties bestaan uit bijdragen van diverse sympathisanten. 

De ontvangen donaties vormen de belangrijkste inkomsten voor 2013 om de start te kunnen maken 

en bieden voldoende ruimte om ook in 2014 de exploitatie te kunnen voortzetten. De stichting wil 

met dit overzicht de diverse donateurs van harte danken voor hun gestelde vertrouwen. 

De subsidies bestaan uit zowel een eenmalige loonsubsidie voor één van de medewerkers, alsmede 

uit gemeentelijke bijdragen voor een aantal actieve vrijwilligers. Deze laatstgenoemde subsidies 

lopen door in 2014. 

De stichting heeft een aantal activiteiten opgezet, w.o. bijeenkomsten voor derden.  

De opbrengst van de verbouwde gewassen bestaat uit verkoop aan particulieren en bedrijven. 

Doordat vrijwel de gehele opbrengst in 2013 is geschonken aan de voedselbank is deze opbrengst in 

2013 uiterst beperkt. De waarde van de aan de voedselbank geschonken gewassen kent een 

marktwaarde van ca. EUR 20.000,-- 

 

Uitgaven. 

De grootste kosten worden gevormd door de slarissen en werkgeverslasten voor de twee 

medewerkers, alsmede voor de directe kosten van de aanwezige vrijwilligers. Hieronder vallen 

tevens de kosten van de werkkleding en levensmiddelen. 

Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het bewerken van het land. Inhuur en werk derden betreft 

werkzaamheden, die niet met de beschikbare gereedschappen zelf kunnen worden uitgevoerd.  

Tevens vallen hier de kosten van zaai- en pootgoed onder. 

De kosten van de activiteiten vallen hoger uit dan de eerder genoemde opbrengsten. Belangrijkste 

reden hiervoor is, dat de stichting in 2013 verschillende promotionele activiteiten heeft ontwikkeld, 

die geen opbrengst hebben gegenereerd. 

Bedrijfskosten bestaan uit kosten voor kantoorartikelen e.d. 

Accountantskosten bestaan voornamelijk uit de door een accountant uitgevoerde werkzaamheden 

t.b.v. de salarisadministratie.  

Omdat de stichting in de loop van het jaar is gestart en de aanschaf van de vaste activa gespreid over 

het jaar is gedaan, is er voor gekozen voor 2013 geen afschrijvingen door te voeren.  Voor 2014 

zullen er wel afschrijvingen worden gerekend, gebaseerd op de economische levensduur van de 

activa, waarbij rekening zal worden gehouden met de restant looptijd van het in 2014 te tekenen 

definitieve huurcontract. Bij het vernieuwen van het huurcontract wordt tevens de te huren 

oppervlakte vergroot. 

Het behaalde resultaat stelt de stichting in staat om de activiteiten in 2014 voort te kunnen zetten. 
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Om de continuïteit na het verslagjaar te vergroten worden in 2014 diverse commerciële activiteiten 

ontplooid, waardoor er een stabiele inkomstenstroom moet gaan ontstaan. Verkoop van de 

verbouwde gewassen aan derden, zowel particulieren als bedrijven, is hierbij een belangrijk 

speerpunt.  

Het bestuur van de stichting ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. 

 

Apeldoorn, juli 2014. 


