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Een weldadige ontmoetingsplek voor ouderen, verslag 2018

EXTRA KIEMKRACHT

Wat een jaar! En wat een veranderingen ten goede. Door bouwactiviteiten en de aanleg van 
een grote parkeerplaats met een dik grindpakket bij buurttuin Delfts Groen in Haarlem-Noord  
was in het najaar van 2017 de ZaaiGoed zintuigentuin aldaar voor ouderen die slecht ten been 
zijn nagenoeg onbereikbaar geworden. Dit ongemak hebben we aangegrepen om een flinke 
sprong vooruit te maken en op meerdere locaties zaailingen uit te zetten. Stichting ZaaiGoed 
was afgelopen jaar werkzaam op drie locaties, bij volkstuinvereniging Zonder Werken Niets in 
Haarlem-Noord, bij ontmoetingscentrum De Wereld in Schalkwijk eveneens in Haarlem en bij 
Zorgvilla WesterVenne in Heiloo. We doen graag verslag van alle moois dat is gebeurd.
 
 Het bevorderen van het welbevinden, de levenslust, grip op het leven (eigen regie), 
(creatieve) vaardigheden en sociale contacten van krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen 
daar is het ons allemaal om te doen. Een belangrijk nevendoel is de partners en/of mantelzorgers 
van de ouderen fysiek en mentaal wat te ontlasten en ze ideeën en mogelijkheden aan te 
reiken om met elkaar in gesprek te blijven en samen dingen te doen. Hoogwaardig maatwerk, 
menselijk, cultureel en fysiek, is waar stichting ZaaiGoed voor gaat en staat. 

Super blij met onze nieuwe tuin, maar wel een flinke klus om er een uitnodigende plek voor ouderen van te maken.



ZAAIGOED OP VASTE GROND

In 2018 is stichting ZaaiGoed verhuisd naar volkstuinvereniging Zonder Werken Niets (ZWN) 
in Haarlem-Noord, hebben we onze organisatie verder uitgebouwd en ons werkveld en  
activiteitenaanbod verbreed om meer ouderen van dienst te kunnen zijn. 

 De komst van stichting ZaaiGoed naar het ZWN-volkstuincomplex is door het bestuur 
van die vereniging van harte ondersteund en ze hebben ons met raad en daad volop bijgestaan. 
Met enorme hulp en inzet van velen hebben we begin 2018 op het complex aan de Berkenlaan 
no. 15 een nieuwe zinnenprikkelende sier- en moestuin met een ruim en comfortabel tuinhuis 
voor ouderen kunnen creëren en eerder dan in 2017 gehoopt in gebruik kunnen nemen. ZWN 
biedt stichting ZaaiGoed een zeer gastvrije, goed geoutilleerde thuisbasis. Ontmoetingen 
tussen mensen van allerlei pluimage en leeftijden met elkaar en met het groen en de natuur 
komen er op ontspannen wijze ‘als vanzelf’ tot stand. Ook mensen van de naastgelegen 
(gezins-)opvang Velserpoort en meervoudig gehandicapte kinderen uit het Duinhuis met hun 
begeleiders behoren tot de regelmatige bezoekers van het volkstuincomplex.

 De (her)inrichting van de ‘verwilderde’ tuin Berkenlaan 15 en het overplanten van de 
op maat gemaakte plantentafels en allerhande bloemen en kruiden vanuit onze ‘verweesde’ 
1ste zintuigentuin had wel de nodige voeten in de aarde. Te meer omdat tijdens de ombouw 
de dagbestedingsactiviteiten voor ouderen met geheugenproblemen gewoon doorgingen. 
Dennis Moet van GIDZ heeft in nauwe samenspraak een mens-, natuur- en milieuvriendelijk 
plan gemaakt voor de inrichting van onze nieuwe zintuigentuin (350m2 groot), met een 
wilde bloementuin, ecologische vijver, verhoogde moesbakken en plantentafels, allerhande 
bessenstruiken en fruitbomen rondom een ruim en robuust pad, terras en tuinhuis. Alles is 
afgestemd op gebruik door ouderen met een rollator, rolstoel of visuele beperking. Het plan 
hebben we in kort tijdsbestek met een relatief beperkt budget kunnen realiseren door de 
niet aflatende inzet van onze medewerkers en vrijwilligers, het inhuren van een stratenmaker 
en hovenier en schare ‘vrienden van’, in de vorm van andere ZWN-leden, leerlingen van het 
NOVA College en de vrijwilligersdagen van de Rotaryclub Haarlem en TEVA Pharmachemie. 
Spaarzaamheid en duurzaamheid in brede zin, sociaal, cultureel, ecologisch en fysiek, zijn 
kernwaarden van Stichting ZaaiGoed. De bestaande kwaliteiten en beplanting van de tuin zijn 
in ere gehouden, voor de bestrating zijn 2e hands tegels gebruikt, het tuinhuis is van Europees 
FSC hout en behandeld met een natuurlijke buitenbeits (Fungiforce), de plantbakken zijn 
gemaakt van gerecycled plastic en de plantentafels van platohout. De bodem van de tuin is 
verbeterd met biologische compost en we tuinieren op natuurlijke wijze, diervriendelijk en 
streven naar een zo lang mogelijk bloeiseizoen en aantrekkelijk winterbeeld (groenblijvers, 
fraaie zaaddozen en staketsels van planten). De verhuizing en ombouw van de volkstuin tot 
een zintuigentuin was al met al een zeer (arbeids-)intensief maar leuk en hartverwarmend 
proces, met een geweldig resultaat

Het met vereende krachten gerealiseerde plan voor de ZaaiGoed zintuigentuin bij volkstuinvereniging ZWN.

TUINHUIS

KWEEPEER

VIJVER

BESSENSTRUIKEN

BOOM-
GAARDJE

BORDER

TERRAS KLIMOPWAND

HOUTSNIPPERS

WILDE BLOEMENTUIN MOESBAK

HOUTWAL

ZEEUWSE HAAG

SCHADUWTUIN

GRAVI D’OR

BUXUS HAAG

N
5 m

BANK

KOUDE BAK

LIGUSTER HAAG

HOUTSNIPPERS

TEGELPAD 

VARENTUIN

KRUIDENTUIN

BORDER

GRASSEN

MOESBAK

BANKJE



Al in het eerste groeiseizoen heeft de nieuwe ZaaiGoed zintuigentuin zich ontpopt als 
een paradijselijke ontmoetingsplek voor krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen. De 
planten sloegen goed aan, er kwam volop leven in de brouwerij en er kwamen steeds meer 
bezoekers, sympathisanten en actieve deelnemers. Het activiteitenprogramma met voor 
ieder wat wils kreeg letterlijk en figuurlijk geleidelijk werkende weg meer kleur en geur. 
Het werd een heerlijke, lange zomer met een prachtig, zacht najaar waarin er nog voor alle 
deelnemers en direct betrokkenen heel veel te genieten en delen viel. En daar doen we het 
voor.

De ZaaiGoed zintuigentuin in de nazomer, met sier en eetbaar groen en een ruim en comfortabel tuinhuis en terras.

Divers programma met groeiend deelnemersveld
Inspelend op de verschillende passies, vaardigheden, wensen en mogelijkheden van ouderen 
heeft het team van stichting ZaaiGoed, in overleg en met support van het ZWN-bestuur en 
haar sociale partners, invulling gegeven aan een afwisselend jaarrond programma geënt en 
geïnspireerd op zintuiglijke beleving van alles wat groeit en b(l)oeit in de tuin en de verschillende 
jaargetijden. De sier- en nutbeplanting, vele vlinders, bijen, zweefvliegen, kikkers en vogels 
en de veranderende omgevingsfactoren (licht, temperatuur, wind, geluiden) prikkelen de 
zintuigen van de deelnemers telkens anders. Het zien, ruiken, voelen, horen en proeven biedt 
de deelnemers vele sensaties, inspiraties en genietmomenten met elkaar en individueel. Ook 
onze trouwe viervoeter, Miep de therapiehond, draagt hier zeker aan bij.

 Op verzoek van de deelnemers en/of hun partners / mantelzorgers is in het voorjaar 
van 2018 de dagbesteding voor ouderen met geheugenproblemen uitgebreid van 1 naar 2 
vaste dagen per week; op de maan- en woensdagen van 10.00 tot 15.30 uur. Samen met de 
ouderen bakken en koken we met verse ingrediënten uit de tuin, plukken we fruit, groenten, 
kruiden, eetbare bloemen en maken er thee, jam, soep, salade en koekjes van en laten het 
bereidde ons heerlijk smaken. En we zitten regelmatig met elkaar heerlijk in de tuin, in de 
schaduw of zon naar believen, kijken wat om ons heen, vertellen elkaar ervaringen en verhalen 
of zijn gewoon in alle rust aan het genieten van al het schoons. 

 In de loop van het jaar zijn er enkele deelnemers uitgevallen / vertrokken en bijgekomen. 
Aan de dagbesteding hebben in 2018 in totaal in totaal 154 ouderen deelgenomen, variërend 
in de leeftijd van 51 tot 94 jaar. Twee krasse, enthousiaste medetuiniers op het ZWN-complex 
hebben zich bij ons aangesloten en behoren nu ook tot de vaste deelnemers.

Gerda schoffelt, Joke oogst en Liesbeth kookt op de ZaaiGoed zintuigentuin.



De dagbesteding is dit jaar opgeluisterd met de cultuurspecial ‘Gardensongs’, onder de 
bezielde leiding van de uit de VS afkomstige in Haarlem wonende singer-songwriter Kathy 
Ziegler. Op basis van gesprekken met en verhalen van de deelnemende ouderen heeft zij een 
zestal levensliederen gecomponeerd en (voor)gezongen. De liederen zijn ingestudeerd door 
een ZaaiGoed gelegenheidskoor met jong en oud. Medio december heeft er een try-out bij 
het Verhalenhuis in Haarlem plaatsgevonden. Getracht wordt ons koor nog te verrijken met 
enkele mannen. In 2019 zullen de liederen, in het kader van Haarlem ‘age friendly city’, op 
diverse locaties in Haarlem ten gehore worden gebracht.

Kathy Ziegler oefent met een aantal deelnemers van de dagbesteding de ‘Gardensongs’ heerlijk in het zonnetje. 

 Om ook krasse (eenzame) ouderen iets te kunnen bieden en onze ‘worteling’ op ZWN 
en de communicatie over en weer te stimuleren hebben we in de zomer van 2018 een start 
gemaakt met allerhande creatieve activiteiten en cursussen. Stichting ZaaiGoed zorgt daarbij 
ook voor de invulling en aankleding van het programma, het benodigde materiaal, de catering 
en de begeleiding en ondersteuning door bevlogen vakmensen op leeftijd. Zo is er getekend 
en geschilderd begeleid door Erika Meershoek (54 jr.), geborduurd onder begeleiding van 
Theo Rutte (87 jr.), zijn er bloemstukken met Ben Berendsen (69 jr.) gemaakt en samen met 
Sjoeke Akse (71 jr.) armbanden van afgedankte Nespresso coffeecups. In totaal 20 sessies van 
2.5 tot 4 uur  waaraan 38 ouderen hebben deelgenomen. Wordt vervolgd!

 En dat is nog niet alles wat betreft de ZaaiGoed activiteiten bij ZWN. In samenwerking 
met het Reinaldahuis is in 2018 ook een vervolg gegeven aan de in 2015 gestarte ‘Groen doet 
Goed’ uitjes. Een zestal ouderen van de intramurale afdeling van het Reinaldahuis hebben zes 
keer het volkstuincomplex bezocht. Deze mensen komen anders niet of nauwelijks buiten. 
Bij hun bezoekjes hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van het clubhuis van de 
vereniging, ruim genoeg om de rolstoelgebruikers te ontvangen, en de extra ondersteuning 
door de gepensioneerde medetuiniers Bert Mooijekind en Flip Henstra. Ook met de ouderen 
van Reinalda hebben we uit volle borst gezongen, allerhande geknutseld, bloemstukjes 
gemaakt met bloemen van diverse ZWN-tuiniers, verfrissende wandelingetjes langs de sier- en 
moestuinen gemaakt, de ZaaiGoed zintuigentuin bezocht en samen vers bereide maaltijden 
van lokale oogst gegeten. De ouderen en de begeleiders van het Reinaldahuis hebben  zichtbaar 
intens genoten en komen volgend jaar graag weer terug naar deze weldadige groene oase. 

Impressie van de 6 ‘Groen doet Goed’ uitjes op ZWN met ouderen van de intramurale afdeling van het Reinaldahuis.

Najaar 2018 de cursus bloemschikken met Ben in het geriefelijke tuinhuis van stichting ZaaiGoed.  

Een impressie van de teken- en schildercursus hartje zomer buiten in de ZaaiGoed zintuigentuin.



ZAAIGOED BUITEN DE DEUR

In opdracht van diverse marktpartijen was stichting ZaaiGoed in 2018 ook actief op twee 
andere locaties; buurtcentrum De Wereld in Haarlem-Schalwijk en bij Zorgvilla WesterVenne 
in Heiloo. Een kort verslag van beide projecten.

De Wereld in Schalkwijk
Buurtcentrum De Wereld in Schalwijk-Haarlem is een belangrijke ontmoetingsplek voor 
ouderen met mentale, verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. In opdracht van 
Zorgbalans is stichting ZaaiGoed hier sinds juni 2017 aan de slag met de bezoekers van OC 
Europastroom, ouderen met geheugenproblemen. Zie: 
https://stichtingzaaigoed.nl/mooi-groenproject-en-zorgbalans/. 
De beschikbare teeltruimte bleek al snel onvoldoende omdat er ook mensen van andere 
organisaties wilde deelnemen. Begin 2018 is de samenwerking uitgebreid met De Hartekamp 
Ouderensoos (voor mensen vanaf 55 jaar met een verstandelijke of lichamelijke beperking, 
DOCK en bewoners uit de naastgelegen hoogbouw flat van Pré Wonen voor 55plussers  en 
beschermd wonen via Lievegoed (mensen met een psychiatrische achtergrond). Inspelend op 
de toenemende vraag is per juni onze begeleiding geïntensiveerd. 1 dag per week voeren we 
met de deelnemers thematische groen- en creatieve activiteiten uit, waarbij het welbevinden 
van de deelnemers en het zintuiglijk ervaren van geur, kleur, smaak, gevoel en geluid centraal 
staan. Groen doet Goed blijkt ook hier heel duidelijk! 

 Zomer 2018 is in overleg met Woningcorporatie Pré Wonen op het plein één van de 
grote bakken van cortenstaal leeggehaald en opnieuw ingericht als zintuigentuintje, met in het 
hart sierbeplanting en daaromheen eetbaar groen. Er staan kruiden voor geur waar we mee 
koken, muntthee, wuivende grassen die je hoort als de wind waait, uitbundig gekleurde planten 
en specifieke tastplanten als Distels (prikkelt) en Ezelsoor (zeer zacht). 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. Bij het 
met de handen in de aarde werken gaan gezonde inspanning en ontspanning samen. De mix 
met de bezoekers die elkaar steunen, stimuleren en helpen heeft het project extra waardevol 
gemaakt. 

 Herfst 2018 is de voltooiing van de renovatie van de hoogbouw flat groots gevierd, 
met een diner voor alle bewoners en bezoekers van De Wereld. Tijdens de feestelijkheden 
zijn schalen vol smaaksensaties van eigen oogst geserveerd en hebben een groot aantal 
bezoekers 800 bloembollen gepoot. Het was echt gezellig en er was volop animo om volgend 
voorjaar ook mee te gaan doen met het ZaaiGoed groenproject bij De Wereld. We zien uit naar 
het nieuwe groeiseizoen met een vruchtbare kruisbestuiving tussen allerhande activiteiten en 
deelnemers van de betrokken maatschappelijke organisaties.

Villa WesterVenne in Heiloo
Eind 2017 is de ‘verweesde’ tuin van Villa WesterVenne door een team van stichting 
ZaaiGoed omgetoverd tot een zintuigentuin, op maat ingericht voor de ouderen met 
geheugenproblemen die deelnemen aan het dagbestedings- en DemenTalentprogramma 
van WesterVenne. Stichting ZaaiGoed heeft hier in 2018  jaarrond 1 dag per week groen- en 
creatieve activiteiten begeleid. De transformatie van de tuin en het activiteitenprogramma 
zijn mogelijk gemaakt door bijdragen van Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK en de Pius 
stichting. Om het project bij iedereen, de ouderen en begeleiders, in ‘hoofd en hart’ te krijgen 
hebben de medewerkers van stichting ZaaiGoed stapje voor stapje mensen ‘verleid’ om 
actief deel te nemen. ‘Smaaksensaties’, het proeven maar ook het ervaren van kleur, geur 
en textuur, zijn een vast onderdeel van de aan de zintuigentuin en seizoenen gerelateerde 
activiteiten en oogsten. Het in de tuin zijn en creatief bezig zijn met allerhande oogsten 
(sier en eetbaar) bevordert het onderlinge contact, het samen genieten en het ophalen 
van herinneringen en smakelijke verhalen. De activteiten op de vrijdagen werden, na een 
wat moeizame koude start, in de loop van het seizoen voor de ouderen, de begeleiders 
en stagiaires van WesterVenne en het ZaaiGoed team echt een dag om naar uit kijken. Ze 
boden  vele mooie momenten en ontmoeting die iedereen goed deden en blij maakte. 
Voor een uitgebreidere beschrijving van het ZaaiGoed-project bij Villa WesterVenne 
verwijzen we graag naar het aparte verslag dat te vinden is op onze website.

De zintuigentuin WesterVenne is er in mooi oud Hollands in meedere opzichten “om den schoonheid en den nutte”.



MIDDELEN & BEREIK

Stichting ZaaiGoed heeft haar zintuigentuin bij ZWN en de vele sensitieve groen- en creatieve 
activiteiten aldaar voor en met krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen kunnen realiseren 
dankzij vele welwillende mensen / partijen, meewerkende handen en de broodnodige 
financiële steun. Allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de uitvoering van het 
meer dan zin- en waardevolle ZaaiGoed werk in 2018 worden mede namens onze ouderen heel 
hartelijk bedankt voor hun support. Financiële ondersteuning hebben we mogen ontvangen 
van: Hofje Codde en Van Beresteyn, Oranjefonds, Fonds Dioraphte, stichting Union, gemeente 
Haarlem, Fonds Cultuurparticipatie, LSBS, Triarcus en fonds Pieter Bastiaan. Specifiek voor het 
faciliteren van de dagbesteding krijgt stichting ZaaiGoed een WMO-bijdrage van de gemeente 
Haarlem. Volgens beschikking voor 1 ‘plek’ met een gebruiksintensiteit van 10 dagdelen voor 
50 weken per jaar in 2018 en 2019. De financiële verantwoording van de besteding van de 
gelden door stichting ZaaiGoed wordt op dit moment opgesteld en wordt begin 2019 naar 
onze partners en sponsoren nagezonden.  Daarbij wordt opgemerkt dat het project bij Zorgvilla 
WesterVenne in Heiloo een eigen verslag en financiële verantwoording kent.

Het bereik van stichting ZaaiGoed, direct in de vorm van het aantal deelnemende 
ouderen, samenwerkingspartners en vrijwilligers en indirect via sociale media, presentaties 
e.d., heeft het afgelopen jaar een sprong gemaakt. Dit hangt samen met de nieuwe thuisbasis
bij ZWN die veel meer ruimte en mogelijkheden biedt en met de verbreding van ons aanbod
op meerdere locaties dat zich richt op (eenzame) ouderen van allerlei pluimage. Of ze nou kras,
kwakkelend of kwetsbaar zijn stichting ZaaiGoed wil heel graag wat voor ze betekenen door
samen dingen te doen die er echt toe doen. De toegevoegde waarde en positieve resultaten
van onze warme mensgerichte aanpak, waarbij welzijn centraal staat, worden in het veld
steeds meer herkend en gewaardeerd. In 2018 zijn in totaal 182 personen actief betrokken bij
de groen- en creatieve activiteiten van ZaaiGoed bij ZWN, dit is inclusief de deelnemers van
de vrijwilligersdagen. Het totaal aantal deelnemers bij De Wereld is >65. Bij Villa WesterVenne
betreft het in totaal 50 ouderen, 32 medewerkers en twee stagiaires.

Zoals gebruikelijk hebben we wekelijks van al onze werkzaamheden en genoemde 
activiteiten impressies gedeeld via sociale media om de direct en indirect betrokken mensen, 
familieleden en partners deelgenoot te maken zowel van de groei en bloei van de zintuigentuin 
als van de rijke en diverse sociale oogsten doorheen het jaar van het dagbestedingsprogramma 
en de diverse creatieve activiteiten / cursussen waar we in 2018 heel enthousiast en voortvarend 
mee zijn gestart. Stichting ZaaiGoed heeft op Facebook 369 volgers, die ons afgelopen jaar 
366 ‘Likes’ hebben gegeven. Op Twitter zijn we minder actief, we hebben er 133 volgers. Onze 
website is 3.761 maal bezocht door 2.801 bezoekers. De respons zit duidelijk in de lift. 

SAMEN VERDER

Terugkijkend was 2018 een hectisch maar prachtig jaar waarin stichting ZaaiGoed in meerdere 
opzichten flink is gegroeid. Met vereende krachten is een vitale (thuis)basis gecreëerd met een 
gezonde voedingsbodem voor een scala aan weldadige groen- en creatieve activiteiten en is 
op andere locaties krachtig zaaigoed uitgezet. Heel graag geven we hier in 2019 samen met 
onze partners een daadkrachtig vervolg aan. Tot ons grote genoegen worden de ZaaiGoed- 
projecten bij De Wereld in Haarlem-Schalwijk en bij Villa WesterVenne in Heiloo komend jaar 
voortgezet en zelfs geïntensiveerd. 

Op basis van onze eigen bevindingen en de reacties en terugkoppelingen van 
onze deelnemers en partners hebben we bepaald wat voor komend jaar de belangrijkste 
aandachtspunten en wensen zijn. Dit vormt de voedingsbodem voor een nieuw ‘groeiseizoen’ 
van stichting ZaaiGoed waarin we onze ambities en uitvoeringsprogramma  nog meer kleur 
en geur willen geven, om zoveel mogelijk krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen fijne 
ontmoetingen en ervaringen te bieden. Wat betreft onze thuisbasis bij ZWN is de inzet het 
jaarrond dagbestedingsprogramma voor kwetsbare ouderen voort te zetten (2 dg/wk), en 
doorheen het jaar een reeks van laagdrempelige groen- en creatieve activiteiten en cursussen 
te organiseren voor ouderen met verschillende passies, interesses en vaardigheden. Ook willen 
we ons verblijf verder verduurzamen door op het dak van ons tuinhuis enkele zonnepanelen 
te plaatsen en de opgewekte zonne-energie te benutten voor een koelkastje en mobiele led-
verlichting. Dit draagt natuurlijk ook bij aan het gebruiksgemak en comfort. 
Het jaarplan 2019 is inmiddels door het ZWN-bestuur en ons eigen bestuur geaccordeerd en 
staat op onze website: https://stichtingzaaigoed.nl/. Het tot wasdom brengen en onderhouden 
van onze paradijselijke tuin als veilige zinnenprikkelende thuishaven voor weldadige 
ontmoetingen en activiteiten voor en met krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen is 
alleen mogelijk als stichting ZaaiGoed ook in 2019 ruimhartig wordt ondersteund; praktisch en 
financieel. Hopelijk gaat het welzijn van krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen velen 
ter harte en komt onze ‘vriendenkring‘ nog uitbundiger tot bloei.

Het leven is alleen achterwaarts te begrijpen,  
maar we zullen het voorwaarts moeten leven. 
(Søren Kierkegaard)

Stichting ZaaiGoed wenst iedereen al het goede voor 2019.
Graag tot (weer)ziens op onze zintuigentuin.
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Amsterdam, 30-3-2019

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van

samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. 

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde

jaarrekening berust bij u.

Onze werkzaamheden bestonden overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen 

met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, 

rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

Activiteiten

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld

in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9BW2.

ALGEMEEN

De werkzaamheden van Stichting Zaaigoed

bestaan uit het laten opbloeien van ouderen mbv natuur

Ouderen belangrijk laten zijn.

Het Bestuur

Stichting Zaaigoed wordt geleid door de zelfstandige zonder personeel; 

 mevr. E. Meershoek

GRONDSLAGEN voor de WAARDERING van ACTIVA en PASSIVA en RESULTAATBEPALING

Algemeen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van   

historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de 

onderstaande toelichting anders is vermeld. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts

genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden 

voor het einde van het verslag jaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen 

op basis van de econonische levensduur.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid. De looptijd van de vordering is korter dan 1 jaar

Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting Zaaigoed

Stichting Zaaigoed



Ju ST arT - administratie

Balans Activa 2018 2017

ZintuigenTuin 11.965 1.887

KunstProject 1.835 2.753

Overige Activa 3.081

Voorraden 4.290 4.290

Vooruitbetaald VTV 296

Betaalde Borg 120 100

Debiteuren 3.375

Bank 877 5.131

Kas 242 168

25.784 14.625

Balans Passiva 2018 2017

Kapitaal 1-1 14.215 7.834

Baten-Lasten 11.567 6.381

Kapitaal 30-12-2018 25.784 14.215

Kort Lopend

Crediteuren 0 410

Belasting 2017 0  

Transitorische posten  

Overige

25.784 14.625

3



Ju ST arT - administratie

Rekening van Baten en Lasten 2018 2017

Subsidies en Giften 128.129 73.101

Overige inkomsten 686 74.137

128.816 147.238

Inkoopsprijs verkochte boeken

Materialen 11.752 210

117.063 147.028

Projectkosten 2.421 47.008

Huisvesting 5.523 4.255  

Personeel 78.693 0

Kantoor 7.018 4.025

Vervoer 433 697

Verkoop 5.098 3.836

Financiering 230 286

Algemeen 2.395 2.906

overige 0 0

101.813 101.813  -/- 63.013  -/-

Bedrijfsresultaat 15.250 84.015

Afschrijvingen 3.684 963

Resultaat voor belastingen 11.567 83.052

4



Ju ST arT - administratie

2018 2017

0

3.684 963

0

3.684 963

11.752 210

5.523 4.255

78.693 0

7.018 4.025

433 697

5.098 3.836

230 286

2.395 2.906

111.144 16.215

210

290

11.463

11.752 210

2.565 3.000

751

2.117 918

90 337

5.523 4.255

7.213

28.762

6.287

2.860

5.000

Afschrijvingen 
Immaterieel

Materieel

Financieel

Bedrijfskosten 

Materialen

Huisvesting

Personeel

Kantoor

Vervoer

Verkoop

Financiering

Algemeen

Materialen

Inkoopsprijs boekverkopen 
inkopen 

inkopen materialen alg. 
Werkzaamheden Derden

Huisvesting

Huur/Hypotheek 
Nutsbedrijven

Inrichting

Huishoudelijk

Overig/Onderhoud

Personeel

WZH derden alg

WZH E.Meershoek
WZH D.Moet
WZH Ginkel Burgermeijer 
WZH Vrijwilligers

WZH Ziegler

WZH Miep 816

78.693 0

kosten algemeen
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Ju ST arT - administratie

2.018 2.017

Kantoor

Kantoorartikelen 250 326

Software/Licenties 200 18

Website 3.630 2.598

Porti 66 114

Telefoon 0

Internet/Hosting 253

Drukwerk/Kopien 326 779

Kleine Inventaris 2.294 119

Hardware

OverigOnderhoud 71

7.018 4.025

Vervoer

Brandstof

Reiskosten 421

Reparatie

MRB/verzekering

Huur Auto/Garage 13

Openbaar Vervoer 0 697

433 697

Verkoop

Consumpties 3.990 1.983

Relatiegeschenken/Donaties 995 537

Reclame/Sponsoring 113 916

Presentatie 400

Overige

5.098 3.836

Financiering

Rente f/c

Pinbetalingskosten 0

Bankkosten 230 286

Minder verr OmzetBelasting 0

230 286

Algemeen

Abonnement/Contributie 645 870

Adminitratie 496 457

Vakliteratuur 296 269

Verzekering 195

EntreeGelden 80% 14

Studiekosten 685

Overige

Werkkleding 78 1.296

2.395 2.906
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2018 2017

ZintuigenTuin/TheeCeremonie 1.041

Creatief Materiaal 0 641

Beplanting 752 2.902

Catering 0 2.667

DuurzaamMateriaal 997

Vakboeken 0 32

Werkboek Zintuigen 10.000

Boekje TheeCeremoni 713

Project ZorgBalans 70

Project NL Doet 224

Project AgeFriendly 334

2.421 17.952

Arbeidskosten

Werkzaamheden Derden 7.213

GIDZ VOF D. Moet 27.725 3.627

GIDZ VOF/E. Meershoek 28.700 13.450

Vocale diensten 5.000 97

Entertainment/Ginkel Burgmeijer 6.287 275

Vrijwilligersvergoeding 2.860 2.146

Miep 816

78.601 19.595

Kosten Projecten Algemeen

Huur werkplek 0 1.399

Speelmateriaal 0 2.104

Vervoerskosten Rode Kruis 124 44

Overige 7.089 23

Inrichting blokhut 0 0

7.213 3.570

Studie/opleidingEHBOGeldwerven 478

Fondswerving 207 9.050

Fotokosten 411 9.461

685

88.920 47.008

Overzicht Kosten per Project



2018 2017

Subsidies en sponsorgelden 128.129 73101

78.035 66.988

7.643

400

35.455

5.000

2.000

6.038

9.000

10.000

naar aanleiding van projecten 
ZintuigenTuin

NL Doet

Gem. Haarlem

St. voor Blinden

St. TriArcus

St. OranjeFonds

St. Dioraphte

St. Pieter Bastiaan

St. Union 2.500

Algemene Donaties 50.094 6.113

Overige Baten

Verkoop Boeken 208

Opbrengst Overige Verkopen 828

Cursisten/workshop 686

686 1.036

128.816 74.137

Overzicht Baten per Project



Ju ST arT - administratie

boekwaarde aankopen boekwaarde

datum jaar waarde 1-jan verkopen termijn bedrag 31-dec

Immaterieel

0 0

0 0 0 0 0

Materieel

2016

15-dec Bouwmateriaal 2.890 1.887 3jr 964 923

2017

30-sep KunstProject 2.753 2.753 918 1.835

2018

7-mei sierbestrating 12.500 0 12.500 5 jr 1.458 11.042

21-feb kamera 694 694 5 jr 116 578

0 0 5jr 0 0
residu 0 0

2018 0

3-jul Fiets elektrisch 2.729 0 2.730 5 jr 228 2.502

21.566 4.640 15.924 3.684 16.880

Financieel

0 0

0 0

0 0 0 0 0

Totalen 21.566 4.640 15.924 3.684 16.880

Afrekening Omzet Belasting

Omzet OmzetBelasting

Omzet 21% 0

Omzet 6% 0

Omzet 0% 50.094

donaites en overigen 78.722

Omzet binnen EU

Omzet buiten EU

totaal 128.816

Voorbelasting

totaal

Aangegeven en betaalde belasting

verschil

Overzicht Afschrijvingen Vaste Activa 2018

2018

aanschaf afschrijvings

ZintuigenTuin

website 

Vervoer

0

0

0

0

0

0

0
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Contactgegevens

Kantoor Stichting ZaaiGoed
Delistraat 3
2022 ZC Haarlem

Zintuigentuin Stichting ZaaiGoed
Volkstuinvereniging Zonder Werken Niets
Van der Aartweg 25, 2026 ZM Haarlem
Tuin ligt op het complex aan de Berkenlaan 15

Contactpersoon
Erika Meershoek
06 41866778
contact@stichtingzaaigoed.nl

Sociale media
Web: https://stichtingzaaigoed.nl
Facebook: https://www.facebook.com/zaaigoed


