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1; Projecten 

 

Zintuigentuin 
Bij buurttuin Delfts Groen in Haarlem Noord is met en voor ouderen een Zintuigentuin 

aangelegd op 4 moestuinpercelen die stichting ZaaiGoed huurt van vereniging Delfts Groen. 
Het ontwerp en de specifieke beplanting van de Zintuigentuin is in nauwe samenwerking 
met ouderen, leerlingen Nova College Unit Entree Houtbewerking, Tuin Totaal en Nijssen 
Tuin verder uitgewerkt, waarna de tuin samen met ouderen, professionals, ouderen, 

leerlingen, buurtbewoners en gebruikers van omliggende moestuinen is aangelegd, beplant 

en onderhouden. Alles zo mens- en milieuvriendelijk mogelijk. De (aangepaste) 
kweekbakken zijn op maat gemaakt door de leerlingen van Nova College Leerwerkcentrum 

houtbewerking onder begeleiding van Jacco Regtop. In het vroege voorjaar van 2017 is de 

Zintuigentuin echt door de ouderen in gebruik genomen. Stichting ZaaiGoed zorgt de 
komende 3 jaar voor de begeleiding en programmering rondom de kleur-, geur, smaak en 

textuurbedden van de tuin. Ieder jaar kent een thematische invulling langs de seizoenen 
voor de creatieve activiteiten en een Zintuigentuin Special. In het seizoen van 2017 komt het 

zien- ruiken-voelen- proeven, en alles wat dit aan herinneringen en verhalen oproept, 

smaakvol bij elkaar in het Special kunstproject Zintuigentuin TheeCeremonie.  
Het aanleggen van de Zintuigentuin - eind 2016 | begin 2017-  is voorspoedig verlopen. We 

hebben de hulp van een tuinbedrijf ingeroepen voor de aanleg van de verschillende 

zintuiglijke plantvakken en voor het gebruiksvriendelijk maken van de paden. De beplanting 

is ook heel goed uitgekozen en aangeslagen. En de verschillende vakken; kleur, geur, smaak 
en tast, doen hun werk goed. 

Verder hebben 16 leerlingen houtbewerking van het Nova College Haarlem, jonge 
asielzoekers die daar hun opleiding mogen doen, fantastisch werk voor ons gedaan: zij 

hebben de verhoogde bloembedden en de zitbank voor ons gemaakt. Geweldig begeleid door 

docent Jacco Regtop hebben zij een ontwerp gerealiseerd van een van de tuinders van 

buurttuinvereniging Delfts Groen, waar de Zintuigentuin op gevestigd is. De leerlingen 
hebben vakwerk geleverd. Zij hebben het ook ter plekke in elkaar gezet en feestelijk met de 

buurtbewoners opgeleverd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens NLdoet helpen mensen met hun dementerende partner mee! 
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De gebruikers 
De gebruikers van de ZaaiGoed Zintuigentuin, de ouderen met dementie en visuele 
beperking,  zijn 100% zeer positief, net als hun naasten, dat laten zij ons regelmatig weten. 

Ook de mensen met visuele beperking komen aan hun trekken, juist het ruiken en proeven 

doen het goed. Carla van der Weide, ZaaiGoed’s vaste begeleider en zelf visueel beperkt, weet 
het altijd interessant te maken. Het fijne is dat de ‘hokjes’ wegvallen; wel of niet visueel 

beperkt, minder of meer behept met dementie, het maakt niet uit voor de invulling van de 
dag. Iedereen helpt elkaar en heeft het fijn. Het actief gebruik van de Zintuigentuin is op 1 
februari gestart en sindsdien is het continue in gebruik. We hebben voldoende vrijwilligers 

(meesten afkomstig uit de zorg) om de continuïteit te garanderen, er is geen week 
overgeslagen en dat zal tot 31 december ook niet gebeuren. In totaal hebben 15 unieke 

deelnemers met visuele beperking een of meerdere keren deelgenomen aan de activiteiten 

op de Zintuigentuin, 16 unieke krasse ouderen en 58 unieke deelnemers met dementie. We 
hebben 47 enthousiaste vrijwilligers weten bereiken die allemaal net zo hebben genoten als 
de deelnemers en betrokken blijven. Er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen van zowel 

deelnemers als vrijwilligers; via onze flyer-acties, door mond-tot-mond reclame en naar 

aanleiding van de theeceremonies tijdens de Kunstlijn op 4 en 5 november. Ook krijgen we 
inmiddels deelnemers via de huisartsen dmv een verwijsbrief. 
 

 

 

 

Zonnehoedjes op en aan de slag, iedereen geniet! 
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Creatieve activiteiten 
De Zintuigentuin is inderdaad, als gehoopt, een ideale inspiratiebron voor creatieve 

activiteiten. Zo hebben we al prachtig werk gemaakt met allerhande materiaal, ook uit de 
Zintuigentuin, en voor divers gebruik. Neem bijvoorbeeld de goudsbloemenzalf, papier maken 
met bloemen, aardbeienjam, herbaria, geurzakjes, tekeningen, soepen en meer. 
Op https://stichtingzaaigoed.nl/blog/  zijn al deze spannende activiteiten te zien en te lezen. 

 
 

Goudsbloemenzalf maken uit eigen tuin! 

 

 
Even kijken of het al klaar is! 
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TheeCeremonie 
 

In het seizoen van 2017 is het zien- ruiken-voelen- proeven, en alles wat dit aan 

herinneringen en verhalen oproept, smaakvol bij elkaar gekomen in het kunstproject 
Zintuigentuin TheeCeremonie. De Haarlemse keramiste Liselore Halink is met een groep van 

max. 8 ouderen aan de slag gegaan. Met hen heeft zij een theeservies ontwerpen met behulp 
van de specifieke voorkeuren voor kleur, geur, smaak en gevoel van de individuele ouderen. 
Dit is door Liselore in samenspel met de ouderen vertaald naar een theeservies waarin deze 

zintuiglijke waarnemingen tot uitdrukking komen. Doordat een van de specialismen van 
Liselore glazuren zijn, heeft zij de planten en bomen uit de zintuigentuin die indruk hebben 
gemaakt op de ouderen verwerkt in een asglazuur. Hierdoor is de tuin letterlijk opgenomen 

in het servies om niet alleen de ervaringen van de ouderen maar ook het organische van de 

tuin samen te brengen. Met het unieke Zintuigentuin theeservies werden vervolgens, op de 

zintuigentuin, voor de buurt en passanten theeceremonies georganiseerd volgens de 

Chinese traditie van de Kong Fu Cha. Tijdens deze ontmoetingen dronken de deelnemers 

met hun gasten thee van kruiden uit de zintuigentuin, uit het speciale theeservies dat 
aanleiding bood tot gesprek tussen de ouderen en bekende en onbekende mensen, jong en 
oud, van verschillende nationaliteiten uit de directe omgeving. De zintuigentuin was hierin 

een onmisbare schakel! Binnen de Kong Fu Cha theeceremonie staat de zintuiglijke beleving 

van thee centraal wat door het servies begeleid wordt. De ceremonie is een interactieve 
installatie en zintuiglijke totaalbeleving geworden die, behalve schoonheid ook een 

performance wordt. Waar alle gebruikers en aanwezigen een actieve rol in hebben gespeeld.  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Smaakproeverij op de Zintuigentuin. 
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Er hebben 16 unieke ouderen (met en zonder dementie) meegedaan aan de theeceremonie 
op de Zintuigentuin, 11 unieke ouderen (met en zonder dementie)  tijdens de theeceremonie 

in de Kweektuinkas en 64 unieke deelnemers tijdens de afsluitende theeceremonie in 

Galerie SPW59. Daarnaast zijn in GalerieSPW59 355 mensen op bezoek geweest om over het 
project te horen en zien. Daarvan hebben 12 personen zich aangemeld als vrijwilliger en 
komen een aantal familieleden met hun ouder(s) (met dementie) een keer op proef naar de 

Zintuigentuin.  

 
Er zijn diverse ‘voorkeur-proefmomenten’ op de Zintuigentuin geweest, proefjes qua smaak, 
geur, kleur wat betreft de thee en qua creativiteit, bijvoorbeeld door het knippen en vlechten 

van de wilgentenen voor het hengsel van de theepot. En door het scheppen van klei, enkele 
lagen onder de Zintuigentuin, om glazuur mee te maken. Het verzamelen van dorre takjes, 
zaaddozen en knopjes om structuur aan te brengen in het keramiek. 

Hier enkele linkjes ter informatie en inspiratie: https://stichtingzaaigoed.nl/proefjes-geur- 
kleur-smaak-en-gevoel/ https://stichtingzaaigoed.nl/kunstproject-zintuigentuin- 
theeceremonie-volle-gang/ https://stichtingzaaigoed.nl/radio-steunkous-op-bezoek/ 

 

Afsluitende theeceremonie! 
Tijdens de veiling met Frénk van der Linden als veilingmeester hebben we veel door Liselore 
extra gemaakte onderdelen van het theeservies kunnen verkopen (de helft van de opbrengst 
van ruim € 1.000,- is voor stichting ZaaiGoed en wordt 100% besteed aan het kunstproject 

2018!), maar het originele theeservies welke voor de ceremonies zijn gebruikt niet, helaas. 
Omdat we deze niet in de kast willen zetten willen we een rondreizende tentoonstelling 

organiseren zodat het servies te zien blijft en mensen over het project meer te weten kunnen 

komen. Het toont namelijk wat ouderen met dementie nog wèl kunnen en schept daardoor 
inzicht in de persoon met dementie en niet enkel de ziekte.  
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Zorgbalans 
Per 1 juni 2017 is stichting ZaaiGoed actief bij zorginstelling Zorgbalans Haarlem, te weten bij 

Ontmoetingscentrum Europastroom en Ontmoetingscentrum Spaarnestroom. Twee 
ontmoetingscentra voor kwetsbare ouderen waaronder mensen met dementie. We gaan in 
Europastroom met onze deelnemers aan de slag met het opkweken van zaden en plantjes in 

potten en bakken, dit is gezond en prettig voor ouderen.  

Op de pleinvormige openbare ruimte bij de entree hebben we een verhoogde 1m2 groenbak /  
(verplaatsbare) kruidentrog geplaatst, op maat gemaakt door de leerlingen van het Nova 

College, voor ouderen met een rollator/ rolstoel, te gebruiken voor (eetbare) planten en 
bloemen. Er is al 1 bak ingericht, zie https://stichtingzaaigoed.nl/mooi-groenproject-en-
zorgbalans/  Europastroom biedt dus mogelijkheden om jaarrond met de ouderen zowel 

binnen als buiten met planten te gaan werken.  

Ontmoetingscentrum Spaarnestroom ligt op de eerste verdieping van buurtcentrum De Fjord. 

De grote balkons met al bestaande plantenbakken in combinatie met de goed uitgeruste 

keuken bieden uitgelezen mogelijkheden om met de deelnemers ter plaatse verschillende 
kruiden, snijbloemen en wat groenten te gaan kweken en te gaan verwerken in boeketten, 
gezonde seizoensgebonden gerechten en dranken. Twee houten lange plantenbakken zijn al 

met de ouderen samen opnieuw ingericht, zie https://stichtingzaaigoed.nl/paradijsje/ 

Het uitgangspunt is om wekelijks op verschillende dagen één van de locaties te bezoeken door 
iemand van stichting ZaaiGoed. Dit geldt nu voor 40 weken plus 12 weken op vrijwillige basis 

of tot Zorgbalans de financiering rond krijgt. ZaaiGoed voert een reeks van ‘losse’ groen- en 

creatieve activiteiten uit die:  

• inspelen op de vier seizoenen 

• elkaar thematisch opvolgen 

• op ontspannen wijze tot zichtbare, tastbare, proefbare resultaten leiden  

• tussen de bijeenkomsten in inspiratie bieden voor gerelateerde groen en creatieve 

activiteiten 

• praktische handreikingen bieden voor de begeleiding en deelnemers voor eigen activiteiten: 

opgedane kennis en ervaring implementeren binnen Zorgbalans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo en Tiny richten bij Europastroom een groenbak in. 
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Tijdens deze gezamenlijke activiteiten staat het welbevinden van de deelnemers en het 

zintuiglijk ervaren van geur, kleur, smaak, gevoel en geluid centraal. De activiteiten worden 

hierop toegespitst. Het is voor mensen met dementie een fijne dagbesteding, waarbij 
activering centraal staat. Mensen willen graag meer in verbinding staan met de natuur wat 

het gevoel van eigenwaarde vergroot doordat iedere deelnemer binnen dit project zijn / haar 

eigen aandeel kan en mag hebben. Tevens is met de handen in de aarde heel goed voor de 
cognitieve vermogens van mensen met dementie, dit kan zorgen voor zowel ontspanning als 
activering bij onze deelnemers. Met kleinschalige groene- en creatieve activiteiten worden 

ontspannen ontmoetingen gecreëerd, met zichtbaar plezier en momenten van geluk. Dat is nu 
al duidelijk zicht- en merkbaar! 

 

 

 

De buren bij Europastroom, De Hartekamp, doen natuurlijk ook mee! 
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Zintuigentuin Heiloo 
Wegens het succes van de Zintuigentuin Haarlem heeft stichting ZaaiGoed opdracht gekregen 

van Zorgcirkel villa Westervenne Heiloo een Zintuigentuin op maat aan te leggen in de al 

bestaande tuin van de villa. De Zorgcirkel heeft in Heiloo het landelijk gelegen Villa 
WesterVenne waar nog thuiswonende ouderen met geheugenproblemen als dementie kunnen 

deelnemen aan dagactiviteiten. Zij doen dit in een ‘gewone’ woning. De bezoekers krijgen 
aandacht en ondersteuning passend bij mensen die vergeetachtig zijn en moeite hebben met 
het leven van alledag. En dat alles in een normale woonomgeving. 

Medewerkers en de bezoekers van Zorgvilla WesterVenne zijn in 2016 onder begeleiding van 
een professionele externe kracht naar fijne buitenlocaties geweest en hebben vervolgens 
daaraan gekoppelde creatieve activiteiten gedaan. Alle activiteiten hadden een thematisch 

karakter, via de seizoenen, bestaande uit een buiten- en een binnen activiteit waarbij de 

natuur de inspiratiebron was voor de creatieve activiteiten binnen. Deze groenactiviteiten 

hebben veel moois opgeleverd, dat heeft een uitgebreide evaluatie naar voren gebracht.  

 

Eerder behaald effect reden voor aanleg Zintuigentuin 
Voor de deelnemers heeft dit buitenproject in 2016 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 groene en creatieve prestaties wat hun zelfbeeld zeker 
ten goede is gekomen. 

De begeleiders en vrijwilligers hebben genoten van de deelnemers en kregen positieve energie 

wat zich heeft vertaald naar nieuwe inspiratie voor te ondernemen activiteiten in 
WesterVenne. Men vond het een verrijking met de ouderen zoveel fijne momenten te beleven 

en ‘door hun ogen te kijken’. De natuur was hierbij de grote gemene deler. Er zijn nieuwe 
ideeën opgedaan en vrijwilligers zijn gestimuleerd ‘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 kan 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. 

 
Mensenwensen 

Naast deze positieve bevindingen zijn we ook op ‘problemen’ gestuit waaronder het 

implementeren van de, tijdens het buitenproject in 2016, opgedane kennis en ervaring in de 
eigen organisatie. De hoge werkdruk kwam tijdens de evaluatie naar voren als reden. 

WesterVenne heeft echter een juweeltje in huis waar veel winst mee kan worden behaald om 
het gevoel van werkdruk te verlagen, namelijk de eigen tuin. Omdenken speelt hierin een rol 

met de al aanwezige elementen in de organisatie als uitgangspunt. Tijdens de evaluatie is de 
wens uitgesproken de huidige, bestaande tuin aan te passen aan de mogelijkheden en wensen 
van de bezoekers dagbesteding en hiervoor een op maat en jaarrond programma te maken. 

Dit zou betekenen dat een gedeelte van de moestuin wordt verhoogd en dat een deel van de 
tuin wordt benut voor de aanleg van een zintuigentuin voor de ouderen. Het werkboek wat 
hiervoor wordt ontwikkeld bevat, naast een zaai-, plant- en oogstkalender ook een deel met 

creatieve activiteiten die een relatie hebben met de te volgen werkzaamheden in de moes- en 
zintuigentuin. Het werkboek vormt hiermee de leidraad / het draaiboek voor een jaarrond 

activiteitenplan zodat de medewerkers hier niet meer over na hoeven denken en waarmee dus 

veel voorbereidend werk uit handen wordt genomen. De logica van het werkboek komt op 
deze manier ‘spelenderwijs’ in de dagelijkse werkzaamheden waardoor het ‘omdenken’ op 
natuurlijke wijze in de organisatie wordt opgenomen.  
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Acties 
 
Wensboom 
Op de Zintuigentuin staat een wensboom. De eerste wens is door Rotaract Haarlem in 

vervulling gegaan, een dagje naar zee! Het werd een feestelijke dag met een heerlijke lunch, 

een lekker visje met een glas witte wijn. Iedereen heeft genoten, jong en oud! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranduitje met heerlijke lunch is door Rotaract georganiseerd. 
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1000 geurzakjes voor kwetsbare ouderen die intramuraal wonen. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Stichting ZaaiGoed heeft de actie Geurzakjes voor ouderen met dementie geïnitieerd en samen 
met Zorgbalans uitgevoerd en uitgedeeld. Veel pr voor gekregen in diverse kranten en op 

social media. We hebben 1000 zakjes gemaakt, ontvangen en gevuld met lavendel welke is 

gesponsord door versmarkt Akgül Haarlem. 

 

 

Vijftig zakken lavendel gesponsord! !!! Geweldige actie! 
 



13 
 

Media en pr 
De media heeft de Zintuigentuin en de ceremonies weten te vinden! We hebben veel pr 

gekregen, wat heel fijn is. Zo hebben we mogen vertellen over het project en de 

subsidieverstrekkers mogen noemen bij Radio Steunkous Amsterdam; heeft er een dubbele 
paginagroot artikel gestaan in het Straatjournaal en hebben diverse organisaties films 

gemaakt op en over de Zintuigentuin! Twee dagen voor de kunstlijn heeft een groot artikel in 
het Haarlems Dagblad gestaan en tijdens de Kunstlijn was media aanwezig. 

 

Hieronder treft u enkele links naar media en pr momenten: 
 PR filmpje door Platform Haarlem Groener: https://stichtingzaaigoed.nl/wilt-alles- weten-
zaaigoed-zintuigentuin-mooie-film/ 

 Straatjournaal groot artikel nav NLdoet: https://stichtingzaaigoed.nl/straatjournaal/ 
 Haarlems Dagblad Zintuigenkatern: https://stichtingzaaigoed.nl/zaaigoed- zintuigentuin-
zintuigenkatern-haarlems-dagblad/ 

 Haarlems Dagblad: https://stichtingzaaigoed.nl/zaaigoed-krant-nldoet/ 
 Pr film van zorggroep Reinalda: https://stichtingzaaigoed.nl/mooie-rol- zintuigentuin-

reinaldahuis-film/ 

 In de blog van Anniek Kramer: https://stichtingzaaigoed.nl/anniek-kramer-blogt- over-
zintuigentuin/ 

 Eerste wens is in vervulling gegaan: https://stichtingzaaigoed.nl/rotaract- haarlem-geeft-

zaaigoed-ouderen-stranddag/ 

Straatjournaal plaatst grote pagina over NLdoet met Zintuigentuin. 



14 
 

 

 Medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, studenten 

 Stichting ZaaiGoed heeft een prachtig team dat graag met elkaar samenwerkt en een groot 
 hart heeft voor de ouderen.  

 

* Erika Meershoek is ‘de trekker’ van de stichting. Als ZZP’er wordt zij gevraagd de 

uitvoerende kracht te zijn,  naast ook het creatieve brein.  

* Carla van der Weide, visueel beperkt, is de vaste kracht op de woensdagen waar zij de 
ouderen verwelkomt met koffie en thee en ook als laatste weer afsluit.  Carla komt, samen 
met Fanny, haar hulphond, uit Wormerveer.  

* Liesbeth van Ginkel is in september 2017 bij ons gekomen en gebleven. Creatief en een 

aanpakker, heeft naast de hoveniersopleiding ook een horecadiploma.  

* Joke Riemens komt uit de zorg en is ook iedere woensdag trouw aanwezig voor de creatieve 
activiteiten. Joke is een goede sparringpartner voor onze visie.  

* Brigitte de Brabander heeft als vrijwilliger bij ZaaiGoed gewerkt tot zij eind 2017 ergens 
anders een vaste baan kreeg aangeboden.  
* Dennis Moet is onze vaste tuinontwerper. ZaaiGoed huurt hem op projectbasis in voor 

Zintuigentuinen en/of beplantingsadvies.  
* Tristan Bruines is via stichting Dropinn bij ons gekomen als stagiair maar wilde niet meer 
weg. Met zachte hand hebben we hem richting opleiding gekregen. Hij was waardevol voor 

onze ouderen en onze ouderen waren zeer waardevol voor Tristan.  
* Kornelle Rumpff heeft haar casestudy Artemis Hogeschool voor styling bij ons gedaan.  
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Bestuur 

 
Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter Hans Riemens 

Penningmeester Ruud Zweypfenning  

Secretaris Ton Slewe 

Algemeen Marijke Trappenburg 

 
 
Stichting ZaaiGoed heeft een nieuwe bestuursvoorzitter te weten Hans Riemens.   

 

 
 
 
Hans Riemens is onze voorzitter en daarnaast ook voorzitter van de seniorenclub 

Haarlem. 

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. 
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 Financiële verantwoording 2017  

 

 
Administratiekantoor Vossen       

 
Stichting ZaaiGoed 
  
  

         
BALANS per 31 dec  2017       

     31-12-2017  

31-12-
2016  

         

Activa           €        €  

         
       Zintuigentuin    1.887   2.850   

 Kunstproject   2.753     

         

         

       Vlottende activa        

 Vorderingen    396   157   

 Voorraden    4.290     

         

         
       Liquide middelen        

 Triodosbank    5.131   4.345   

 Triodosbank      702   

 Kasgeld    168   5   

         

     14.625   8.059   

         

         

Passiva         

         

         
       Eigen vermogen        

         

  
Kapitaal per '24-11-
2014 

01-01-
2017 7.834       

 Baten-Lasten 6.381       

 Kapitaal per '31-12-2017   14.215   7.834   

         

         

         

         
       Schulden K.T.        

         

 Te betalen kosten   410   225   

           

     14.625   8.059   
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Rekening van Baten & Lasten per 31 dec  2017    

        

        

     31-12-2017  31-12-2016 

            €         € 

Baten        
Ontvangen subsidies en giften   73.101   40.412  

Overige inkomsten    1.036    

        
Inkoopsprijs verkochte boeken   -210     

     73.927   40.412  

        

        
Lasten        

        
Projectkosten    50.578   30.030  

        
Huisvesting     4.255    

        
Verkoopkosten    7.213   2.058  

        
Kantoorkosten    4.251   1.747  

        
Rentekosten/Bankkosten   286   143  

        
Afschrijvingen    963   40  

     67.546   34.018  

Baten -/- lasten    6.381   6.394  

          

     73.927   40.412  

        

 
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 2017 t/m december 2017, verminderd met de gemaakte kosten op basis van de   
uitgaveprijzen.        
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Het jaarverslag is samengesteld aan de hand van alle facturen die geordend zijn met de 
daarbij behorende bankafschriften en de kosten die gemaakt zijn. 
In het jaar 2017 heeft stichting ZaaiGoed donaties/subsidies ontvangen. Deze bedragen 

zijn besteed aan het project Zintuigentuin. Dit project bestaat uit verschillende 

onderdelen zoals: creatieve werkzaamheden, beplanting. U heeft binnen dit project een 
theeceremonie georganiseerd. Ook heeft u een werkboek Zintuigentuin laten 

samenstellen. 

Stichting ZaaiGoed heeft in 2017 in totaal € 13.450,- betaald aan Erika Meershoek voor 
haar werkzaamheden voor de stichting. 

 

 

Administratiekantoor Vossen 
Roomburgereiland 8 

2314 XN Leiden 

Tel:  071532 7946 / riet.vossen@kpnmail.nl 

BTWnr 0 636 45 373 B01 / KvK 34321499 
IBAN NL69INGB0005053157 /  Beconnr 400166 
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Jaarplan 2018 

 
Het jaar 2018 wordt het jaar van de Zintuigentuin. We gaan de huidige 

Zintuigentuin bij Delfts Groen verhuizen naar Volkstuinvereniging Zonder 

Werken Niets, we hebben de Zintuigentuin Heiloo en maken een plan voor 

de Zintuigentuin Velserbroek. We gaan mensen verbinden uit diverse 

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

zonder beperking. Cultureel verbinden we mensen door het kunstproject 

Gardensongs waarvoor we singer-songwriter Kathy Ziegler hebben 

gevraagd.  

 

We zijn onderdeel van Haarlems Goud ofwel the Age Friendly City, een 

initiatief / samenwerkingsverband tussen gemeente Haarlem en het 

Cultuurparticipatiefonds Utrecht. Gardensongs is ons Haarlems Goud 

project waarvoor krasse ouderen en ouderen met beginnende dementie 

en/of visuele beperking aan mee kunnen doen.  

 


