
 

Leerlingen met docent Jacco Regtop van NovaCollege trots bij hun verhoogde groenbakken. 



Jaarverslag 2016 

 
Stichting ZaaiGoed heeft een goed jaar gehad! 
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3. Financiële verantwoording 2016 
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1; Projecten 

 
1 Groen doet Goed! is een heel mooi project geweest dat ZaaiGoed in 2016 heeft 

uitgebreid naar meerdere locaties namelijk Heiloo, Schoorl en Overveen. Het 

heeft alle ingrediënten in zich die ZaaiGoed in haar visie en doelstelling heeft. 

Groen doet Goed! is 100% ZaaiGoed! Deze serie is medegefinancierd door de Pius 

stichting, Zorggroep Reinalda, Magentazorg Schoorl en Zorgvilla WesterVenne, 

Bezoekerscentrum Kennemerduinen, Nationaal Park Kennemerland, de 

Karmeliet en PWN. 

 

 

 

 
 

Evaluatie Groen doet Goed met Zorggroep Reinalda. 

 
 

In 2016 heeft het project Groen doet Goed in de duinen van Nationaal Park Zuid- 

Kennemerland plaatsgevonden. Groen doet Goed is een project van stichting ZaaiGoed 

en is in nauwe samenwerking met Bezoekerscentrum Kennemerduinen en Zorggroep 

Reinalda uitgevoerd. De Karmeliet heeft de catering liefdevol verzorgd waardoor de 

deelnemers, ouderen met dementie, hebben genoten van het gezamenlijk koffie drinken 

en de heerlijke lunches. 



Stichting ZaaiGoed heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van 

ouderen in het algemeen en ouderen met dementie in het bijzonder, onder meer door het 

bewerkstelligen van waardevolle contacten. We laten ouderen opbloeien tijdens kunst- 

en groenprojecten waarvan Groen doet Goed er een is. De ouderen komen graag buiten 

en voelen zich, net als u en ik, goed in de natuur. Dat hebben we ook nu weer ervaren. In 

totaal zijn we 5 x 2 keer met 6 deelnemers en 5 vrijwilligers (+ 1 professionele begeleider 

vanuit stichting ZaaiGoed) naar het Bezoekerscentrum gekomen en hebben we onze 

uitstapjes thematisch, via de seizoenen, vormgegeven. In totaal dus 5 uitstapjes 

bestaande uit een buiten- en een binnen activiteit waarbij de natuur de inspiratiebron is 

voor de creatieve activiteiten binnen. Groen doet Goed heeft veel moois opgeleverd, dat 

heeft een uitgebreide evaluatie (via formulier en gezamenlijk rondetafelgesprek) naar 

voren gebracht. 

Voor de deelnemers heeft het project veel plezier en levensvreugde gebracht! Er 

zijn vele talenten naar boven gekomen wat heeft geresulteerd in het continue ter 

beschikking stellen van meer creatieve materialen bij desbetreffende ouderen in het 

Reinaldahuis Haarlem. De deelnemers hebben veel levensverhalen met de begeleiders 

gedeeld waardoor meer inzicht in en begrip voor de ouderen is ontstaan. De ouderen 

waren duidelijk trots op hun creatieve prestaties wat hun zelfbeeld zeker ten goede is 

gekomen! Het Bezoekerscentrum en de directe omgeving waren het hoogtepunt voor de 

deelnemers en begeleiders: volop inspiratie en met zeer vriendelijke en hulpvaardige 

medewerkers! 

De begeleiders, vrijwilligers, hebben genoten van de deelnemers en kregen 

positieve energie wat zich heeft vertaald naar nieuwe initiatieven in het zorgcentrum. 

Men vond het een verrijking met de ouderen zoveel fijne momenten te beleven en ‘door 

hun ogen te kijken’. Er zijn nieuwe ideeën opgedaan en dat laatste is natuurlijk een 

belangrijk aspect van de tweede doelstelling van Groen doet Goed, namelijk het trainen 

van vrijwilligers en stagiairs. We hebben vrijwilligers en stagiairs weten stimuleren ‘out 

of the box’ te denken door ze te inspireren en informeren over de mogelijkheden van wat 

ouderen wel kunnen, en waar ze van genieten. Bovendien is gebleken dat de lat 

beduidend hoger mag worden gelegd wat betreft de (creatieve) activiteiten voor en met 

de ouderen en dat de natuur de ultieme plek is voor ontspanning en gezamenlijk 

genieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluatie Groen doet Goed met Magenta Zorg Schoorl. 

 
In 2016 heeft het project Groen doet Goed ook bij Magentazorg Schoorl en Zorgvilla 

WesterVenne plaatsgevonden, in nauwe samenwerking met Bianca Stam van 

Magentazorg Schoorl en Elly Zomerdijk van Zorgvilla WesterVenne. 

In totaal zijn we per locatie 3 keer met 6 deelnemers en 5 vrijwilligers (+ 1 

professionele begeleider vanuit stichting ZaaiGoed) naar fijne buitenlocaties geweest 

en hebben vervolgens 3 x daaraan gekoppelde creatieve activiteiten gedaan. Alle 

activiteiten hadden een thematisch karakter, via de seizoenen. In totaal dus per locatie 

6 uitstapjes bestaande uit een buiten- en een binnen activiteit waarbij de natuur de 

inspiratiebron was voor de creatieve activiteiten binnen. Ook hier heeft Groen doet 

Goed veel moois opgeleverd, dat heeft een uitgebreide evaluatie (via formulier en 

gezamenlijk rondetafelgesprek) per locatie naar voren gebracht. 

 
Ook voor deze deelnemers heeft het project veel plezier en levensvreugde 

gebracht! Er zijn vele talenten naar boven gekomen! De deelnemers hebben veel 

levensverhalen met de begeleiders gedeeld waardoor meer inzicht in en begrip voor de 

ouderen is ontstaan. De ouderen waren duidelijk trots op hun creatieve prestaties wat 

hun zelfbeeld zeker ten  goede is gekomen! 

De begeleiders, betaalde vaste medewerkers èn vrijwilligers, hebben genoten 

van de deelnemers en kregen positieve energie. Men vond het een verrijking met de 

ouderen zoveel fijne momenten te beleven en 'door hun ogen te kijken'. Er zijn nieuwe 

ideeën opgedaan en dat laatste is natuurlijk een belangrijk aspect van de tweede 



doelstelling van Groen doet Goed, namelijk het trainen van vrijwilligers en stagiairs. 

We hebben vrijwilligers weten stimuleren 'out of the box' te denken door ze te 

inspireren en informeren over de mogelijkheden van wat ouderen wel kunnen, en 

waar ze van genieten. Bovendien is gebleken dat ook hier de lat beduidend hoger mag 

worden gelegd wat betreft de(creatieve) activiteiten voor en met de ouderen en dat de 

natuur de ultieme plek is voor ontspanning en gezamenlijk genieten en bovendien 

een onuitputtelijke inspiratiebron. 

Met Zorgvilla WesterVenne wordt gekeken of in 2017 kan worden gestart met 

een eigen moes- en zintuigentuin voor de ouderen waarin ZaaiGoed de rol neemt van 

projectbegeleider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Eind 2016 heeft stichting ZaaiGoed de Zintuigentuin aangelegd op buurtmoestuin 

Delfts Groen in Haarlem Noord. De Zintuigentuin is bedoeld voor ouderen met 

beginnende dementie en/of slechtziendheid / blind zijn. We hebben 2 vaste 

vrijwilligers aangetrokken te weten Joke Riemens en Carla van der Weide. Carla 

is zelf visueel beperkt en zal de begeleider worden van de groep ouderen met 

visuele beperking. 

 



 

2; Bestuur 

 
Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter Marijke Aukema tot 07-12-2016 

Penningmeester Ruud Zweypfenning  

Secretaris Ton Slewe 

Algemeen Marijke Trappenburg 

Algemeen Aale van der Veen tot 07-12-2016 

 
 
 

Stichting ZaaiGoed heeft afscheid genomen van haar bestuursvoorzitter Marijke 

Aukema en algemeen bestuurslid Aale van der Veen. In 2017 worden met de overige 

bestuursleden criteria opgezet waar de nieuwe voorzitter aan moet voldoen om 

ZaaiGoed zo goed mogelijk voor het voetlicht te zetten. Er wordt voorlopig geen nieuw 

algemeen lid gezocht. 

 

 

 
 

Ruud Zweijpfenning is onze penningmeester. Voorheen wetenschappelijk onderzoeker, 

thans beeldhouwer. 

Secretaris Ton Slewe is expert op het gebied van cyber security en managet complexe 

projecten. 

Algemeen lid Marijke Trappenburg is dr geriatrie VUmc. Zij is bij ZaaiGoed betrokken 

vanuit de medische kant tevens onze lijn naar de laatste vorderingen in onderzoek naar 

dementie. 

 

 

 

 



 

3; Financiële verantwoording 2016 

 

Administratiekantoor Vossen

, Stichting Zaaigoed

BALANS per 31 dec  2016

31-12-2016 31-12-2015

Activa       €       €

       Zintuigentuin 2.850

       Vlottende activa

Debiteuren 157

       Liquide middelen

Triodosbank 4.345 735

Triodosbank 702 1.200

Kasgeld 5

8.059 1.935

Passiva

       Eigen vermogen

 Kapitaal per '24-11-201401-01-2016 1.845

Correctie -405

Baten-Lasten 6.394

Kapitaal per '31-12-2016 7.834 1.845

       Schulden K.T.

Te betalen kosten 225 90

8.059 1.935

 
 



 

 
         

         

         

         

,   Stichting Zaaigoed      

         

         

         
Toelichting Balans algemeen.       

         

         
Grondslagen voor Waardebepaling      

         
Aktiva Passiva        

         
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs.    

          
Voor zover in de toelichting niets staat vermeld, is de nominale    
waarde als grondslag gehanteerd.      

         

         
Resultaatbepaling        

         
Als resultaat is opgenomen de opbrengst van de gerealiseerde transacties over de periode  

jan 2016 t/m december 2016, verminderd met de gemaakte kosten op basis van de   
uitgaveprijzen.        

         

         

 

           

,   Stichting Zaaigoed          

           

           
Toelichting winst-en Verliesrekening        

           

             €        €  

       

31-12-
2016  

31-12-
2015  

           
Projectkosten          
Kosten:         1.011   

mbt. 
Actie Groen doet goed 
div.materialen    1.812     

 Zintuigentuin         

  Huur  60        

  Tuingrond  3.899        

  Materialen/Gereedschap 145        

  Beplanting/bloembollen 754        

       4.858     

 Lunches en versnaperingen    2.580     

 Rondrit zonnetrein     415     

 Kunstproject     350     

           

 Inhuur begeleiding projecten    20.015     

           

       30.030   1.011   

           

           

           



 
Kantoor-en Algemene kosten         
Kantoorartikelen      127   42   
Kleine aanschaffingen      622     
Contributie KvK      104   58   
Verzendkosten      16   33   
Drukwerk       228   24   
Webruimte/aanpassingen website     964   259   
Vakliteratuur      210   24   
Administratie      292   90   
Notariskosten      133   296   
Huishoudelijke 
artikelen        13   
Dinerkosten vergaderingen/besprekingen    416   6   
Relatiegeschenken       450     
Reiskosten       208     
Entreegelden      35     

       3.805   845   

           

           
Rente-bankkosten          
Bankkosten      142   91   

           

       142   91   

           

           

           

 

       

,   Stichting Zaaigoed       

       
Afschrijvingsstaat      

       

Omschrijving Aanschaf bedrag boekwaarde 
  
% Afschr. Boekwaarde 

 datum       01-01-16  2016  31-12-16 

         €         €         €        € 

       
Zintuigentuin       

2016       
Bouwmaterialen 15-12 2.890   3j 40  2.850  

       

       

  2.890  0    40  2.850  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



     31-12-2016  

31-12-
2015 

            €         € 

Baten        
Ontvangen giften      1.673  

Ontvangen bedragen sponsering     2.120  

Ontvangen subsidies en giften   40.412    

          

     40.412   3.793  

        

        
Lasten        

        
Projectkosten    30.030   1.011  

        
Kantoorkosten    3.805   845  

        
Rentekosten/Bankkosten   143   92  

        
Afschrijvingen    40     

     34.018   1.948  

Baten -/- lasten    6.394   1.845  

          

     40.412   3.793  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4; Jaarplan 2017 

 
2017 wordt het jaar van de Zintuigentuin. We gaan mensen verbinden uit diverse 

domeinen; maatschappelijk, cultureel, sociaal, ouderen, jongeren, met en zonder 

beperking. 

* Maatschappelijke betrokkenheid tonen we door de statushouders die naast de 

Zintuigentuin woonruimte krijgen uit te nodigen op de Zintuigentuin. Wij helpen hen 

met de Nederlandse taal, zij kunnen ons bijstaan met de werkzaamheden in de tuin. 

* Cultureel door het kunstproject Zintuigentuin TheeCeremonie waarvoor we keramiste 

Liselore Halink hebben gevraagd. Bovendien hebben de deelnemers en gasten een 

diverse culturele achtergrond. 

* Sociaal is de Zintuigentuin doordat deze voor iedere geïnteresseerde openstaat. 

* Ouderen staan centraal in de Zintuigentuin. Wij zijn dienstbaar naar hen. 

* Jongeren spelen een fantastische rol als maatje voor de ouderen. 

* Ouderen in het algemeen, ouderen met dementie en ouderen met visuele beperking 

vormen de kern van de Zintuigentuin. 

 
 

Wekelijks gaan we met ouderen naar de Zintuigentuin met bijpassend op maat creatief 

activiteitenprogramma. Ouderen komen vanuit zorginstellingen. 

Zaterdag 24 juni Midzomerfeest vieren met de betrokkenen en hun mantelzorger / 

partner. 

 
We verwelkomen een nieuwe bestuursvoorzitter die stichting ZaaiGoed laat opbloeien! 

 
We genereren nog enkele vrijwilligers die zich willen committeren aan stichting 

ZaaiGoed. 


