
 

 

 

Bestuursverslag Stichting Stadsakkers 2021. 
 

De te Apeldoorn gevestigde Stichting Stadsakkers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  

onder nummer 57435715, RSIN nummer 852578854. Het postadres is Paul Krugerstraat 16, 7311 

AP Apeldoorn. De door de stichting geëxploiteerde zorgtuinderij is gevestigd aan de Dommeweg 

5B te 7323 RD Apeldoorn. 

De activiteiten vallen onder SBI-code 88103. De statutaire doelstellingen van de stichting zijn: 

• het bieden van werk en scholing aan werkzoekenden, in het bijzonder aan mensen met 

een handicap;  

• het behoud van agro-bio diversiteit door middel van de teelt en verkoop van een variatie 

aan streekgewassen, biomassa en landbouwhuisdieren; 

• het bestrijden van armoede, het geven van aandacht aan leefstijlverandering en het 

bevorderen van zelfrealisatie bij de doelgroepen. 

1. Dagbesteding 

De meeste mensen die aan de arbeidsmatige dagbesteding meedoen werken in onze zorgtuinderij.  

De cliënten en vrijwilligers nemen ook deel aan andersoortige werkzaamheden, zoals 

publiekscontacten bij de verkoop van onze producten, het geven van rondleidingen aan bezoekers 

en doen mee aan presentaties bij publieksevenementen, bijv. in het park Zuidbroek. Dan zijn er 

nog taken als ICT en marketing. Alle WMO-cliënten zitten in een uitkeringssituatie, waarvan 

ongeveer de helft bijstand en een-derde Wajong of WAO.  

 

Naast de fulltime zorgmanager is er een parttimedienstverband met een biologische tuinder voor 

gemiddeld twintig uur per week. Alle zorginstellingen met cliënten die in het groen arbeidsmatige 

dagbesteding aanbieden werken samen in het programma Apeldoorn Werkt Mee (AM).  

 

2. Prestaties dagbesteding 
De door de gemeente Apeldoorn toegekende bijdrage voor het faciliteren van Algemene 

voorzieningen krachtens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor 2021 bedroeg 
€140.802,--. De werkwijze is met het invoeren per 1-1-2021 van Apeldoorn Werkt Mee gewijzigd 

en vanaf deze datum is deze gebaseerd op de werkelijk verleende dagbesteding aan onze 

deelnemers. Over een groot deel van 2021 was het mogelijk om vanwege corona niet aanwezige 
uren toch te declareren.   

 

3. Onderwijsactiviteiten op de akker  
Naast dagbesteding heeft Stadsakkers onderwijsfaciliteiten, met name voor jongeren met nog 

onvoldoende competenties voor een reguliere baan. In samenwerking met het onderwijsveld (de 
school de Bolster en de KPC groep) heeft Stadsakkers een leermethode opgesteld voor het 

tuindersvak, zodat jongelui via branche-erkende certificaten (SVA-1- scholing voor arbeid 1) zich 



 

 

 

(verder) kunnen bekwamen en aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Met het 
Gentiaancollege is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het faciliteren van 

praktijklessen in onze tuinderij. Voor 2021 zijn door de corona pandemie een beperkt aantal 
opleidingen uitgevoerd. In 2021 vroeg de invoering van Apeldoorn Werkt Mee de volledige 

aandacht. Ook was niet duidelijk hoe de financiering van de opleiding plaats kon vinden. Daarom 
zijn er in dit jaar geen opleidingstrajecten uitgevoerd.  

 

Vanuit de Stadsakkers blijven wij werken aan de doorontwikkeling van de onderwijsactiviteiten. In 

2019 is het project “Werken in de Tuinderij” gestart met de belangrijkste doelen: de uitwerking 

van de gehele organisatie rondom de opleiding, werkervaringsplaatsen en betaalde banen in beeld 

brengen, het uitwerken van passend lesmateriaal voor verschillende doelgroepen en het opzetten 

van een mogelijk leerlingvolgsysteem. 

In 2021 konden door de corona pandemie amper onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd 

 

4. Meerwaarde begeleiding vrijwilligers  
Ook in 2021 kon Stadsakkers rekenen op de inzet van een flink aantal vrijwilligers, die één of 

meerdere dagen per week meedoen in de begeleiding van de deelnemers, het uitvoeren van 

technische werkzaamheden aan infrastructuur en bedrijfsmiddelen, verkoop, marketing en de 

verdere organisatie. Ook in 2021 hebben de vrijwilligers van de Stadsakkers zich weer vele 

duizenden uren belangeloos ingezet voor ondersteuning van de zwakkeren in onze samenleving. 

Het aantal vrijwilligers komt nog steeds ongeveer overeen met het aantal deelnemers. Wij streven 

ernaar om deze volgens ons goede mix ook in de toekomst te handhaven  

 

5. Productie en Verkoop producten 

De resultaten van het werk op de akker zijn in 2021 iets lager uitgevallen t.o.v. 2020. Dit komt met 

name door de Corona-beperkingen, die invloed hebben gehad op de werkzaamheden op de akker 

en hebben gezorgd voor minder openingstijden van de winkel.  

 

Door de inzet op het gebied van PR en marketing met behulp van onze sponsor Emotion is onze 

naamsbekendheid verder toegenomen. Steeds meer mensen weten ons te vinden en waarderen de 

kwaliteit van de groenten.  

 

De inspecties door de SKAL controleurs zijn positief verlopen: Stadsakkers behoudt haar status van 

SKAL gecertificeerde biologische tuinderij. 

 
 

 

 



 

 

 

6. Fondsenwerving en sponsoring 
In 2021 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw project: de bouw van een kapschuur. Deze 

is bedoeld om een passende ruimte te creëren voor het stallen van ons machinepark, zodat we niet 

langer afhankelijk zijn van de opslag bij derden. De kapschuur is ruim opgezet om de materialen 

beter en overzichtelijker te kunnen onderbrengen en er wordt rekening gehouden met een verdere 

groei. In 2021 zijn middels donaties de benodigde middelen verkregen en is de constructie 

uitgewerkt samen met De Roo Bouw Advies. De Roo heeft ons niet alleen bij het ontwerp en 

constructie ondersteund, maar ook het indienen van de wijzigingen t.a.v. de eerder verleende 

bouwvergunning verzorgd. Bouwmensen Apeldoorn leidt jonge mensen op tot volwaardige 

vakmensen, die na hun opleiding direct kunnen meedraaien in een bouwproject. Dit 

opleidingsinstituut zorgt voor de uitvoering van de bouw: een mooi project voor de leerlingen, dat 

ook mooi aansluit op de opleidingsaambitie van Stadsakkers. De voorbereidingen zijn in 2021 

gestart en de bouw zelf is in mei 2022 uitgevoerd. 

Daarnaast hebben we vaste sponsoren, Emotion ondersteunt ons in de PR en marketing en Tijmen 

Kroes Accountants ondersteunt ons vanaf 2021 bij de financiële verslaglegging en 

salarisberekeningen. Wij zijn deze vaste sponsoren hier zeer erkentelijk voor en kijken uit naar een 

prettige samenwerking voor de komende jaren. 

 
7. Financieel beleid 
Stadsakkers is een ANBI stichting zonder winstoogmerk. In de systematiek van de WMO wordt 

geen subsidie verleend voor investeringen. Dat betekent dat het bestuur met het doen van 

investeringen zeer terughoudend is: pas als er via fondsen of uit anderen hoofde voldoende 

liquiditeiten zijn, worden investeringen gedaan.   

Het beleid is gericht op het aanhouden van voldoende vermogen en liquiditeiten om de continuïteit 

zo goed mogelijk de waarborgen. 

 

Vanaf 2021 is de basis voor de WMO bijdrage gekoppeld aan de maandelijks geleverde prestaties 

m.b.t. het aantal uren wat aan dagbesteding per deelnemer is verzorgd. Na enige aanloopperikelen 

is de uitvoering gaandeweg het jaar goed gaan functioneren.  

 

Voor 2022 verwachten we het aantal geleverde uren dagbesteding te kunnen handhaven en de 

WMO bijdrage minimaal op een gelijk niveau te kunnen realiseren. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

8. Bestuur en organisatie. 
Het bestuur van de stichting Stadsakkers bestaat op 31-12-2021 uit: 

 
K.N.H. Dekker    voorzitter 

J. van Tongeren    penningmeester 
M. van der Wekke- de Vos   secretaris 

H.G.M. Nijland     bestuurslid 

R. van Assen     bestuurslid 
G.P. Bazelier     bestuurslid 

P.E. Klement    bestuurslid 
 

Gezien de groei van de activiteiten van Stadsakkers is in 2021 samen met de Sesam Academie een 

start gemaakt met een heroriëntatie op de organisatiestructuur. Doel is om vooruit te kijken en de 
bestuurlijke en organisatorische structuur van Stadsakkers in te richten voor verdere groei de 

komende jaren. De groei moet niet alleen komen van vergroting van het aantal deelnemers en de 
bijbehorende WMO bijdrage, maar vooral ook om de activiteiten verder te verbreden om door te 

groeien naar een sociale onderneming. Dit strekt tot doel de afhankelijkheid van de WMO bijdrage 
verkleinen en daarmee de continuïteit versterken. 

 

De heroriëntatie heeft geresulteerd in het aantrekken van een teamleider, die sinds maart 2022 
actief is. De eerste resultaten van deze aanvulling zijn al merkbaar. 

Daarnaast is besloten het aantal bestuursleden terug te brengen naar 5 en de organisatie op de 
akker verder te stroomlijnen en de aansturing binnen de organisatie te plaatsen. Doordat één 

bestuurslid zijn maximale termijn heeft bereikt en een tweetal ander bestuursleden geen nieuwe 

termijn zijn aangegaan is het aantal bestuursleden in 2022 op 4 uitgekomen. Het invullen van de 
gewenste wijzigingen zal naar verwachting in 2022 verder vorm worden gegeven. 

 
 

 


