
 

 



 

  



1. CONTEXT   
Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen met fysieke en mentale kwalen. Mede 
door de versobering van de sociale zorg moeten / willen ouderen langer thuis blijven wonen 
en voor zichzelf zorgen. Velen voelen zich buitengesloten, tot last en eenzaam. Uit recente 
analyses blijkt dat bijna 1 op de 2 65-plussers zich eenzaam voelt en dat het bevorderen van 
een gezonde leefstijl bij, (eenzame) nog thuis wonende, ouderen extra aandacht vraagt. In 
Haarlem hebben in totaal ongeveer 2.500 inwoners dementie en worden 11.902 personen 
als kwetsbare ouderen aangemerkt. In 2020 kwam het onzichtbare levensbedreigende 
gevaar Covid 19 daarbovenop. De corona-crisis en de om het virus in te dammen 
voorgeschreven veiligheidsmaatregelen hebben een langdurig ontwrichtend effect op de 
hele samenleving en economie. Zeker voor ouderen, die tot de kwetsbare doelgroep 
behoren, zijn het zeer beangstigende, onzekere en zware tijden waarin we leven. Door de 
maatregelingen en sociale onthouding raken ouderen verder geïsoleerd, vereenzamen, 
komen minder buiten, bewegen minder en raken door dit alles gedesoriënteerd en 
gedeprimeerd. Meer nog dan ‘normaal’ heeft het gemis aan buitenlucht, menselijke 
contacten, eigen regie, zintuiglijke en creatieve prikkels een negatief effect op hun algehele 
gezondheid en levenslust. Stichting ZaaiGoed zet zich sinds 2015 in voor een inclusieve 
samenleving en is in meerdere vormen een weldadige ontmoetingsplek voor krasse, 
kwakkelende en kwetsbare ouderen. Wij doen er dan ook alles aan om juist nu in deze 
onbehagelijke tijd invoelend en liefdevol contact te blijven maken en onderhouden en op 
verantwoorde wijze invulling te geven aan onze maatwerk groen en creatieve activiteiten 
voor en met ouderen. De onvoorziene en onzekere situatie vergt zolang die duurt een grote 
mate van flexibiliteit, creativiteit en extra inzet van ons zeer betrokken team om in te spelen 
op de veranderende actualiteit, veiligheidsvoorschriften en de stemmingen, behoeften, 
wensen en mogelijkheden van de ouderen. Het bevorderen van hun veiligheidsgevoel, 
gezondheid, welbevinden, sociale interacties en contacten (fysiek en virtueel) is leidend voor 
alles wat we doen.   

 

 

Ik vertel u graag iets meer over wie we, de mensen van stichting ZaaiGoed, zijn en over onze  
Zintuigentuin. Vervolgens blikken we terug wat we voor 2021 allemaal in petto hadden en 
wat we in tijden van corona daadwerkelijk aan alternatieve communicatielijnen en 
maatwerk activiteiten voor en met ouderen hebben kunnen ontwikkelen en uitvoeren.   

 

 

  



2. PROFIEL STICHTING ZAAIGOED   

Stichting ZaaiGoed is een kleine gepassioneerde en professionele organisatie, sociaal 
duurzaam vanaf de basis gericht op de leefwereld, mogelijkheden en wensen van ouderen. 
Onze stichting, zonder winstoogmerk, heeft de ANBI- status. Over de jaren is een uitgebreid 
netwerk van maatschappelijke partners opgebouwd waar mee wordt samengewerkt en dat 
actief wordt onderhouden. Ons aanbod is vraag gestuurd, waarbij we inzetten op allerhande 
mens-natuur-cultuur projecten die het welbevinden van krasse, kwakkelende en kwetsbare 
ouderen op verschillende manieren bevorderen.   

Wilma Overbeek begeleidt de Tuinclub en zorgt er daarnaast voor als uitvoerend directeur 
dat ZaaiGoed een gezonde stichting is en blijft. Naast haar bestaat het zeer betrokken en 
vakkundige ZaaiGoed kernteam uit:  een groepsbegeleider en twee vrijwilligers.  

Studio In The Cloud staat het team bij als webmaster en bij de communicatie via sociale 
media. Een bestuur met brede werkervaring ziet toe op de organisatorische, kwalitatieve en 
zakelijke aspecten van de programmering, het netwerk en de werkzaamheden van onze 
stichting.    

Los van de oorzaken van dementie en alzheimer is inmiddels duidelijk bewezen dat ‘Groen 
doet Goed’, als ook het samen buiten in de tuin (bezig) zijn, allerhande creatieve activiteiten 
doen, naar muziek luisteren, samen zingen en zo meer, allemaal zaken die de zintuigen 
prikkelen en vreugde geven. Uitvoerend directeur Wilma Overbeek is betrokken bij de 
Werkgroep Kwetsbare Ouderen die de gemeente Haarlem adviseert hoe ouderen zo 
aangenaam en zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren in de samenleving. 
Daarnaast is zij aangeschoven bij "de tafel van Noord" waar organisaties vanuit Haarlem- N 
elkaar treffen en elkaar steunen in het sociale domein.  

Samenwerkende organisaties:    

Gemeente Haarlem WMO 

Volktuin vereniging ZWN 

Zorgspecialist, casemanager en onderaannemer 

Zorgbalans, casemanager 

Kennemerhart, casemanager 

Sociale wijkteams, Haarlem, Velsen, Bloemendaal 

RIBW, trajectcoach en onderaannemer 

Dock 

Pré wonen 



Hartekampgroep, ouderensoos LvB en kinderdagverblijf het Duinhuis 

Lieve Goed 

Stichting Buitengewoon 

Haarlem effect 

Alzheimer Nederland 

Alzheimer café, Zandvoort en Haarlem 

Huis ter Hage, deelnemers 

Molenburg, deelnemers 

 



 Onze Zintuigentuin is speciaal ingericht voor ouderen.  



3. ZINTUIGENTUIN GASTVRIJE THUISBASIS   
Gebaseerd op de zeer enthousiaste en positieve praktijkervaringen van de ‘Groen doet Goed 
activiteiten’ die stichting ZaaiGoed op verschillende locaties heeft georganiseerd hebben 
we  op het volkstuincomplex Zonder-Werken-Niets aan de Van der Aartweg 25 in Haarlem-
Noord een mens- en natuurvriendelijke zintuigentuin aangelegd. De goed en vrij 
toegankelijke volkstuinvereniging ZWN heeft een Europees viersterren-certificaat voor 
natuurvriendelijk tuinieren en haar sociale agenda. Zolang er geen sprake is van een Lock 
down (i.v.m. corona) komen ontmoetingen tussen mensen van allerlei pluimage en 
leeftijden met elkaar, de stadsnatuur en het sier- en nutgroen er op ontspannen wijze ‘als 
vanzelf’ tot stand. Mensen van de naastgelegen (gezins-) opvang Velserpoort en meervoudig 
gehandicapte kinderen uit Het Duinhuis met hun begeleiders behoren tot de vaste 
bezoekers. Iedereen die er komt geniet van de weldadige rust, stilte en het afwisselende 
groen. Naar elkaar zwaaien, een babbeltje maken en het doen van gezamenlijke activiteiten 
versterken het gevoel dat iedereen welkom is en wordt gezien.   

Onze eigen circa 350 m2 grootte Zintuigentuin met een natuurlijke bloementuin, vijver, 
bessenstruiken, diverse fruitbomen en verhoogde moesbakken en planttafels is ingericht 
voor ouderen al dan niet met fysieke of mentale problemen. Er is voor iedereen wat wils. De 
(vergeten) passies, wensen en mogelijkheden van krasse, kwakkelende en kwetsbare 
ouderen kleuren de invulling van het programma dat stichting ZaaiGoed jaarrond op de 
Zintuigentuin zowel buiten in de tuin als in ons ruime, knusse en comfortabele tuinhuis 
organiseert. De sier- en moesbeplanting, vele vlinders, bijen, zweefvliegen, kikkers en vogels 
en constant veranderende omgevingsfactoren (licht, temperatuur, wind, geluid) prikkelen de 
zintuigen van de deelnemers telkens anders. Het zien, ruiken, voelen, horen en proeven 
biedt vele sensaties, inspiraties en genietmomenten.   



 

 De weldadige ZaaiGoed Zintuigentuin.   

Het is goed om telkens weer te zien en ervaren dat onze deelnemers de beschutte en 
intieme ZaaiGoed Zintuigentuin als een paradijselijke ontmoetingsplek ervaren waar ze 
graag naartoe komen en terugkomen voor het samenzijn en doen van activiteiten die bij hun 
passen. En dat het publieksbereik en deelnemersveld in een rustig tempo groeit en wisselt. 
Hoe we daar ten tijden van corona mee zijn omgegaan en op aangepaste wijze invulling aan 
onze activiteiten voor en met ouderen hebben gegeven komen we nog op terug.   

  

4. TERUGBLIK 2021 
Veel van de op de Zintuigentuin voor 2021 geplande groene en creatieve activiteiten voor en 
met ouderen hebben we tot onze grote spijt met oog op ieders veiligheid tijdelijk met veel 
kleinere groepen moeten uitvoeren. We zijn ZWN zeer erkentelijk dat onze stichting 
daarvoor hun ruime kantine, met alle faciliteiten, en grote overdekte terras hebben kunnen 
huren, zodat we hebben kunnen voldoen aan de noodzakelijke afstandsvoorschriften. We 
geven een kort overzicht van welke reguliere activiteiten en welke alternatieven er zijn 
ontwikkeld en uitgevoerd om de in hun (te)huis ‘opgesloten’ ouderen niet aan hun lot over 
te laten maar juist via verschillende wegen intensief contact met ze te hebben / houden om 
angstgevoelens, eenzaamheid en verlies van levenslust tegen te gaan.   

 



 

 Tuinclub voor eenzame ouderen en ouderen met of zonder haperend brein   

Net als voorgaande jaren faciliteren we op vaste dagen in de week, de maandag, woensdag 
en de donderdag een dagbestedingsprogramma voor ouderen met beginnende 
geheugenproblemen (dementie / alzheimer) en eenzame ouderen. De toon maakt de 
muziek dus spreken wij in plaats van dagbesteding, wat begrijpelijkerwijs gevoelsmatig 
drempels op werpt om te komen, van de ‘Tuinclub en tuinclub-dagen’. Normaliter komen we 
met de deelnemers bijeen op onze Zintuigentuin, zo veel mogelijk buiten en als het weer dat 
nodig maakt binnen in ons tuinhuis. In verband met corona hebben we vanaf maart 2020 tot 
juni 2021 de Tuinclub  gedeeltelijk  op onze tuin en in de kantine van ZWN kunnen 
ontvangen.  

Juni 2021 zijn we voorzichtig weer gestart met kleine groepjes (max. 5 deelnemers), en nauw 
lettend op het treffen van extra hygiëne maatregelen en het proberen van het bewaren van 
voldoende afstand. Heel anders dan we gewend zijn, maar gelukkig kunnen we sindsdien 
met de deelnemers wel weer samenkomen, naar buiten gaan, werken in de verhoogde 
moesbakken, wandelingetjes maken over het volkstuincomplex en intens genieten van alles 
wat het seizoen, de natuur en weelderige groen op het volkstuincomplex te bieden heeft.   

We hebben in klein gezelschap met elkaar aangepaste eenvoudige creatieve 
(knutsel)activiteiten kunnen doen, zorgen en ervaringen kunnen uitwisselen, naar muziek en 
verhalen geluisterd en genoten van vers bereidde, smaakvolle lunches. Iedere woensdag   
wordt afgesloten met een (woord)quiz, onder het genot van een drankje en hapje. De 
deelnemers komen en gaan op afgesproken tijden. Op eigen gelegenheid of worden 
opgehaald en begeleidt door vrijwilligers en door familieleden. Het onderhouden van onze 
Zintuigentuin en kweken en oogsten van allerhande groenten, kruiden, (eetbare) bloemen 
en fruit is het hele jaar gewoon doorgegaan. Wekelijks delen we via Facebook impressies van 
de activiteiten met de ouderen en laten we zo veel mogelijk mensen meegenieten van alles 
wat er groeit en bloeit en wat er doorheen de seizoenen aan schoons te zien is.   

Alternatief Tuinclub-programma i.v.m. corona   

Tijdens de tweede golf van het coronavirus hebben we er alles aan gedaan om via sociale 
media, met de ouderen intensief contact te onderhouden en opbeurende kijk, luister en doe 
mee dingen aan te bieden. Het ZaaiGoed-team heeft in 2021 gebruikgemaakt van de 
volgende alternatieve activiteiten:   

WhatsApp-groep 

WhatsApp-groep voor deelnemers en hun mantelzorgers van de Tuinclub om dagelijks wel 
en wee, lief en leed en allerhande foto’s en filmpjes met elkaar te delen. Hiervan is en wordt 
nog altijd druk gebruik gemaakt.  

 



Kantine locatie ZWN  

Gebruik makend van de ZWN-kantine en nauw lettend op het treffen van extra hygiëne 
maatregelen en het bewaren van voldoende afstand konden wij onze tuinclub deelnemers 
blijven ontvangen. De activiteiten werden na gebruik van koffie, lunch en thee in de kantine 
voortgezet in het tuinhuis en op de zintuigentuin. Op het ZWN terrein werden er 
wandelingen gemaakt. Alles in kleine groepjes. Helaas was het niet mogelijk de kantine te 
huren in december 2021 met nogmaals een locked down periode. De tuinclub is in die 
periode dan ook gesloten. Het alternatief was ZaaiGoed aan huis! 

Het mag duidelijk zijn dat het ZaaiGoed team het afgelopen jaar alweer druk was om alles 
voor elkaar te krijgen. We hebben er werkelijk alles aan gedaan om op een ‘warme’ manier 
de al bekende, betrokken en nieuwe deelnemers van onze Tuinclub van dienst te zijn en op 
een veilige maar persoonlijke manier met elkaar in contact te blijven om zo prettig mogelijk 
samen door deze voor iedereen zeer onzekere en moeilijke periode heen te komen.   

Onze allerhande begeleidster gaf te kennen de creatieve dag pas weer te willen oppakken 
als corona onder controle is met vaccinaties. Met vier deelnemers is er in het tuinhuis 
gestart met de creatieve activiteiten na de versoepelingen van de maatregelingen. Met het 
oog op het jaarprogramma 2022 moeten wij voorbereidt zijn op verschillende aanpassingen. 
Als blijkt dat de 1.5m-samenleving voor langere tijd het nieuwe normaal is zullen we met ons  
allen daar rekening mee moeten houden.   

Voor het programma van 2022 willen wij graag maatregelingen nemen om de Zintuigentuin 
te vergroten en aan te passen aan de anderhalvemeter-samenleving.  
Daarom is in 2022  voor alle deelnemers en hun begeleiders herinrichting van het duurzame 
Tuinhuis een wens. 
Een groot terraszonnescherm in het verlengde van het tuinhuis en een windscherm maken 
de mogelijkheden voor de deelnemers letterlijk veel groter. Hiervoor hebben wij subsidie  
aangevraagd. Deze is ons toegekend en kunnen wij na de locked down de offerte hiervoor 
gaan aanvragen voor het inmeten en plaatsen van de schermen. 

Alles overziend kunnen we niet anders dan concluderen dat door allerlei extra creativiteit, 
flexibiliteit en inspanningen het ons is gelukt, al is het in beperkte mate op passende wijze 
de activiteiten uit te voeren.   



 

 

 

ZaaiGoed werkzaamheden in opdracht   

Stichting ZaaiGoed is op haar eigen zintuigentuin, zoals beschreven, maar ook actief in 
Schalkwijk. Sinds 2017 werkt SZG in opdracht van Pré wonen op de Laan van Berlijn. Binnen 
en buiten het wijkcentrum De Wereld wordt met groot enthousiasme 1 dag per week met 
ouderen van de Hartenkampgroep, Zorgbalans  en  Dock kwetsbare (eenzame) 
omwonenden van verschillende nationaliteiten samen gewerkt. Het door Pré-Wonen, de 
Hartekampgroep en Dock gefinancierde project is in 2021 vol goede moed vervolgd. In de 
zomer konden wij weer voorzichtig het tuinieren oppakken. Op voorstel van ZaaiGoed zijn 
twee van de grote Corte stalen bakken op de Laan van Berlijn in Schalkwijk opgefleurd door 
ze dicht te beplanten met langbloeiende sierplanten en allerhande eetbaar groen zodat de 
omwonenden en passanten toch de groei en bloei van de planten door het tuinseizoen 
kunnen beleven en kunnen delen in de kleurrijke, geurende en/of eetbare oogsten. 
Woningcorporatie Pré-Wonen heeft dit omarmt en heeft het maken van het 
beplantingsplan, kopen en planten van de diverse planten financieel toen mogelijk gemaakt. 
Alle 5 de bakken op het plein zijn sindsdien  voor 2 dagdelen per week onderhouden 
(onkruid wieden, water geven, snoeien en oogsten), door mensen van ZaaiGoed, 



deelnemers van de Hartekampgroep, stagiaires Dock, vrijwilliger en bewoners. Inmiddels is 
er in 2021 een start gemaakt met het zaaien en planten van groenten. Deze worden geoogst 
door de participerende partijen. In 2021 is er het plan opgezet om de keuken van Dock, op 
de Wereld mee te laten denken over de beplanting van de groenten. De koks maken van 
met hun eigen inbreng van de teelt en het tuinieren begeleidt door SZG in 2022 maaltijden 
voor omwonende. 

Omwonenden komen daarbij regelmatig even langs om een praatje te maken, koffiedrap te 
brengen (meststof voor de planten), of wat van de oogst mee te nemen. Op ons initiatief 
hebben alle bewoners ook een potje, een zakje aarde en tuinboonzaden ontvangen om op 
hun balkon op te kweken. Velen zijn hiermee daadwerkelijk aan de slag gegaan. Enkele van 
hen doen weer mee met zaaien van eetbaar groen en het onderhoud van de diverse bakken. 
Hopelijk kunnen we in 2022 in goed samenspel met alle organisaties op vertrouwde voet en 
de handen uit de mouwen weer volop met actieve betrokkenheid en zichtbaar plezier van 
alle mensen die hier naar toe komen of er wonen verder met dit waardevolle groenproject 
dat echt veel voor ze betekent. De samenwerkende organisaties zijn in 2021 meer met 
elkaar in gesprek geraakt en daardoor is er meer betrokkenheid gerealiseerd met 
omwonende. SZG heeft op uitnodiging van Dock het koffie uurtje op de woensdagen 
bezocht voor bewoners. Dit heeft ertoe geleid dat deze twee partijen elkaar ook vaker 
treffen in het onderhoud en verantwoording van de moestuin en de oogst! Tijdens het koffie 
uurtje heeft SZG contact gezocht met de koks van wijkcentrum De Wereld. Het plan is om in 
2022 samen te werken aan goede voeding uit eigen tuin die wordt verwerkt in de keuken 
van het wijkcentrum.  

Dock heeft stagiaires aangetrokken die een functie hebben in het participeren van alle 
organisaties. Daar is het immers om te doen! 

Stagiaires hebben bewoners, stichting Lieve goed en stichting ZaaiGoed met elkaar 
verbonden met het project Mini-Moes tuinieren. 

De mini-moestuin 

Achtergrond en aanleiding 
 
Dit project is opgezet vanuit DOCK, maar de hoofdopdrachtgever/financier is 
woningcorporatie Pré Wonen. Het project vindt plaats op verdieping 6 van het flatgebouw op 
de Laan van Berlijn. Deze flat is in 2018 gerenoveerd waarna er een overleg is geweest met de 
bewoners wat zij graag willen op het grote plein. Hieruit is het idee gekomen om grote Corte 
stalen moesbakken op het plein te zetten, welke er in 2019 ook zijn gekomen. Het idee achter 
deze bakken is dat de bewoners zelf de moestuin onderhouden en de geoogste groenten en 
kruiden zelf mogen consumeren. Nu is er wekelijks een ontmoetingsmoment op het plein 
waarbij bewoners samen aan de moestuin kunnen werken, onder begeleiding van Stichting 
Zaaigoed. Echter zijn er altijd maar een aantal mensen uit het wijkcentrum die meehelpen. De 
moestuin wordt minimaal gedragen door de bewoners uit de flat.  
In oktober 2021 zijn er twee bewoonsters die aangeven graag een moestuintje op verdieping 
6 te willen hebben. Naar aanleiding van deze wens is de mini-moestuin opgezet in de flat en 
zullen er wekelijkse ontmoetingsmomenten worden georganiseerd.  Nu is er wekelijks een 



ontmoetingsmoment op het plein of binnen bij de Mini-Moestuin waarbij bewoners samen 
aan het zaaien, zetten van plantgoed en oogsten zijn onder begeleiding van Stichting 
Zaaigoed. 

 

 

 

ZaaiGoed werkzaamheden buitenshuis 

Om mensen te ontmoeten die er niet toe komen om een dagbesteding te bezoeken is er 
“ZaaiGoed aan huis”. Het project is een maatwerk invulling van wat 'sociaal tuinieren' wordt 
genoemd, letterlijk een kruisbestuiving tussen het bevorderen van menselijk contact en de 
zinnenprikkelende heilzame werking van groen. De inzet is dat ouderen gratis kunnen 
deelnemen. In samenspraak met wijk- en zorgmanagers willen we de meest in aanmerking 
komende alleen wonende aan huis gekluisterde ouderen selecteren (maximaal 12). Naar 
wens komen wij in het voorjaar 2021 bij de deelnemers. Met 1 of 2 bloempotten voor hun 
huisdeur, op het terras of in de (voor)tuin plaatsen en mede onderhouden. De potten 
worden naar keuze beplant met een bonte selectie van langbloeiende eenjarige sierbloemen 
of keuken-, theekruiden en eetbaar groen. Indachtig ‘koop groen en lokaal’ zullen we de 
benodigde materialen - terracotta potten (43cm diameter) met schotel, potgrond(mix), 
planten, gieter en plantenvoeding kopen bij het winkeltje op het terrein van ZWN. De aan 



ZaaiGoed aan huis deelnemers krijgen ieder een gieter en plantenvoeding om zelf de 
potbeplanting te verzorgen en er mondjesmaat snijbloemen en/of (thee)kruiden voor eigen 
gebruik van te oogsten. Het bewust bezig zijn met het groen biedt de deelnemers in 
meerdere opzichten een gezonde afleiding, wat frisse lucht en beweging.  

Op dit moment zijn wij in lockdownagain! ZaaiGoed aan huis heeft het in deze tijd drukker 
dan ooit ter voren. De tuinclub is gesloten tot in ieder geval tweede week januari 2022. De 
kantine die wij mochten gebruiken in de 1ste lockdown van volkstuinvereninging ZWN blijft 
voor ons nu gesloten. In de tussentijd bezoeken de vrijwilligers en begeleiders onze 
deelnemers aan huis. Wij wandelen, maken een praatje, moes tuinieren bij eigen woning en 
delen goodie bags uit. ZaaiGoed aan huis heeft een geslaagde pilot gedraaid in het voorjaar 
2021. Dit is ondersteund met een donatie! Graag willen wij door met ZaaiGoed aan huis in 
2022 met het bezoeken van kwetsbare en/of eenzame (ouderen) die door welke reden dan 
ook aan huis zijn gekluisterd.  

 

5. PUBLIEKSBEREIK & COMMUNICATIE   
De naamsbekendheid en het publieksbereik van stichting ZaaiGoed sinds de start is gestaag 
gegroeid.  

De cijfers voor 2021 zijn ondanks of dankzij de corona weer gegroeid.  

Om onze deelnemers, hun achterban, potentieel geïnteresseerden en onze partners en 
sponsoren te informeren en te inspireren was ZaaiGoed in 2021 extra actief op diverse 
sociale media. Ons Facebook account heeft inmiddels 488 volgers en onze nieuwsbrief wordt 
iedere keer naar circa 1800 personen gestuurd. Dit alles draagt er aan bij dat steeds meer 
mensen ons kennen, weten te vinden en het onderscheidende karakter van de inzet en 
activiteiten van stichting ZaaiGoed op waarde weten te schatten. Hopelijk lukt het in 2022, 
nadat iedereen is gevaccineerd op corona, weer een gezond opgaande lijn op het 
deelnemersveld te realiseren. De eerste voortekenen zijn positief. Sinds we weer zijn 
opgestart  hebben we extra aanmeldingen ontvangen en deelnemers verwelkomt voor de 
Tuinclub. Er zijn drie vaste dagen per week dagbestedingsactiviteiten. Door de coronacrises 
zijn ouderen, hun mantelzorgers en familieleden meer bewust geworden van dat groen goed 
doet en het belang van buiten zijn. En dat ruime naar buitengerichte locaties zoals het ZWN-
volkstuincomplex met de ZaaiGoed Zintuigentuin aantrekkelijke mogelijkheden bieden om 
op een veilige manier andere mensen te ontmoeten.   

Het aanhouden van de 1.5 meter afstand is bij ons goed te organiseren en de kans op 
besmetting in de buitenlucht is vele malen kleiner dan bij binnen locaties. Wij gaan er dan 
ook van uit dat de komende tijd via verschillende kanalen meer ouderen zich weloverwogen 
bij ons zullen aansluiten om aan de dagbesteding en de groen- en de creatieve dag deel te 
nemen. Het jaarprogramma 2022 gaat dan ook uit van verdere groei van stichting 
ZaaiGoed.  Gezien de nodige maatregelingen die Covid-19 met zich meebrengt zal de 
Tuinclub  zich moeten gaan opsplitsen over de week . Waar wij nu drie dagen bieden zal er 



mogelijk meerdere dagen de deuren van het tuinhuis open moeten gaan. Het leefgebied in 
het tuinhuis en de zintuigentuin vergroten zal ons gaan bezig houden in de komende 
maanden.  

Op maandag 20 december 2021 hebben wij de tuindeuren moeten sluiten omdat de 
maatregelingen zijn aangescherpt. Wij hadden op die dag en op woensdag 22 december een 
opgesplitste kerstlunch gepland in het tuinhuis. Op woensdag 22 december 2021 is het team 
tuinclub in plaats van een het organiseren van een kerst lunch gaan brainstormen hoe wij 
onze deelnemers kunnen blijven betrekken bij de tuinclub. ZaaiGoed aan huis is hierin een 
mogelijkheid.  

Het team is gestart met een programma die ons in staat stelt de deelnemers te blijven 
betrekken. In de week voor de kerst is er een goodie bag samengesteld met alle soorten van 
cadeautjes die de buitenlucht van de tuinclub naar binnen haalt. Onze 15 unieke deelnemers 
hebben wij aan de deur een goodie bag overhandigt. In de week na de kerst is er een 
programma ingepland waar wij de deelnemers, naast de goodie bags een uitvoeriger 
activiteit kunnen aanbieden. Een kopje koffie samen, een wandeling, samen in de eigen tuin 
werken of werken in de zintuigentuin. Het is (in)spelen op de beperkingen. Wat is er 
mogelijk wanneer er maar 2 personen op bezoek kunnen komen en 2 personen tegelijkertijd 
kunnen wandelen of werken in de tuin. 

Stichting ZaaiGoed wil met deze verdere groei van deelnemers gaan denken aan spreiding  
van de locatie en uitbreiding van het leefgebied vanuit het tuinhuis. Een dagbesteding die zal 
aansluiten bij het groene domein binnen Haarlems grondgebied! 

Lokale duurzaamheid   

Bij alles wat we doen en maken is ons motto dierbaar is duurzaam.  Stichting ZaaiGoed 
streeft er bij haar activiteiten naar de relatie tussen mens en natuur weer tot leven te 
brengen, groen zijn heilzame werking te laten doen en zo veel mogelijk mens- en 
milieuvriendelijk te werken. We tuinieren op natuurlijke wijze (zonder gebruik van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen), met een grote biodiversiteit aan planten met een lang 
bloeiseizoen en uitermate diervriendelijk.   

Als stichting kopen we nagenoeg alles groen en lokaal in, composteren al onze organische 
restproducten, gaan we spaarzaam om met water en hebben een eigen zonne-
energiesysteem met 4 zonnepanelen, 4 accu’s en een omvormer naar 220 Volt waarop met 
enig beleid onze keukenapparatuur, ledverlichting, cd-radio, elektrische kachel en de 
elektrische (grond)waterpomp draait om de tuin te sproeien bij grote droogte. Deze 
voorziening draagt enorm bij aan het gebruiksgemak en comfort voor alle gebruikers.    



 

7. BEGROTING   
Verloop deelnemers Tuinclub   

Het afgelopen jaar hebben twee deelnemers ons verlaten. De reden is dat er een indicatie 5 
is aangevraagd voor wonen in een zorginstelling dus in de WLZ terecht kwamen. Voor de 
Tuinclub is het dan niet meer mogelijk de dagbesteding te blijven aan bieden. Mits er een  
overeenkomst komt waarmee de deelnemer de tussenliggende periode kan overbruggen . 
De twee deelnemers hebben een plekje gevonden in de Molenburg en de Houttuinen. 

Twee deelneemsters komen onze creatieve dag nog niet bezoeken uit angst voor Corona! 
Wij bezoeken hun thuis met ZaaiGoed aan huis om vereenzaming  tegen te gaan en hopelijk 
te kunnen stimuleren om ons weer te komen bezoeken. 

Voor 2022 hebben 3 deelnemers een indicatie 5 aangevraagd en komen hiermee in de WLZ 
terecht. Het is fijn om deze mensen tot aan plaatsing te kunnen blijven begeleiden op de 
zintuigentuin.  



 

De tuinclub mocht drie nieuwe deelnemers ontvangen in 2021. Er waren meerdere 
aanmeldingen door het jaar heen. Door de beperkte ruimte van het tuinhuis en de 
maatregelingen ivm Covid-19 is er door gebrek aan ruimte besloten de groep niet verder uit 
te breiden. Zolang de dreiging van de aangepaste levenswijze blijft bestaan moeten wij ons 
zien te beperken. Spreiding binnen de locatie zal hier wenselijk zijn.  

Stichting ZaaiGoed zorgt er voor dat zowel bij de Tuinclub (3 dagen dagbesteding per week) 
en de creatieve dag voor de catering, de benodigde materialen, de begeleiding door 
vakmensen en ondersteuning door vrijwilligers. Dit betekent echter wel dat de inkomsten uit 
de subsidie uitgekeerd door WMO Haarlem hieruit bij lange na niet kostendekkend is.  

Voor het faciliteren van de dagbesteding heeft Stichting ZaaiGoed vanaf 2018 ieder jaar van 
de gemeente WMO gelden ontvangen. Dankzij de ruimhartige steun van vele ons 
welgezinde organisaties, fondsen, particulieren en belangeloze inzet van onze vrijwilligers is 
het ons tot op heden gelukkig wel gelukt om ons maatwerk jaarprogramma in de volle 
breedte met de hoge kwaliteit waarvoor we staan uit te voeren. Hopelijk geldt dat ook voor 
2022! Het onderhouden van de Zintuigentuin als gastvrije en veilige thuishaven voor 
weldadige ontmoetingen, gezonde voedingsbodem voor dagbesteding en groen- en 
creatieve activiteiten voor en met krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen is alleen 
mogelijk als stichting ZaaiGoed structureel praktisch en financieel wordt ondersteund. 
Rekening houdend met de groei en uitbreiding van de organisatie.    

 



In 2021 heeft SZG verschillende subsidie aanvragen en fondsen aan geschreven die mogelijk 
voor ondersteuning in 2022 kunnen bieden. 

Met ZaaiGoed de zomer door in 2021 zijn wij met een gift geholpen door het Oranjefonds. 
De Haëlla stichting helpt ons met een bijdrage voor het aanpassen van de leefbaarheid 
vanuit het tuinhuis en op de zintuigentuin. Zo zijn er meerdere fondsen en stichtingen op de 
achtergrond die ons steunen in onze verschillende projecten.  

 

 

 

 

 

 

 



8. CONTACTGEGEVENS   

Postadres:   

Anthony Fokkerlaan 19 2024 JA Haarlem   

Contactpersoon   

Wilma Overbeek 06-42170216 contact@stichtingzaaigoed.nl   

Sociale media  Web: https://stichtingzaaigoed.nl/  
Facebook: https://www.facebook.com/zaaigoed  
Instagram: https://www.instagram.com/stichtingzaaigoed/  
Twitter: https://twitter.com/stgZaaiGoed  
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZ-roW_QuEfnm9HzfnVBDZg   

  





Stichting Zaaigoed
Haarlem

Resultaatvergelijking  
 

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2021 € 26.849 (2020: € -26.327).
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de 
winst-en-verliesrekening over 2021 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2020.
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

 
 

  2021   2020

Omzet 83.804 100,0% 90.791 100,0%
Kostprijs van de omzet -6.001 -7,2% -5.508 -6,1%
Brutomarge 77.803 92,8% 85.283 93,9%

  
  

Personeelskosten 44.652 53,3% 95.163 104,8%
Afschrijvingen 3.565 4,3% 4.247 4,7%
Huisvesting 945 1,1% 3.387 3,7%
Autokosten 0 0,0% 19 0,0%
Kantoorkosten 514 0,6% 4.658 5,1%
Verkoopkosten 725 0,9% 2.340 2,6%
Algemene kosten 553 0,7% 1.796 2,0%
Totaal kosten 50.954 60,8% 111.610 122,9%

  
Bedrijfsresultaat 26.849 32,0% -26.327 -29,0%

  
    

Resultaat voor belastingen 26.849 32,0% -26.327 -29,0%
    
    

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2021 gedaald met -1,1%.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

Lagere  brutomarge als gevolg van  omzet daling -6.987
Lagere  brutomarge als gevolg van  inkoopwaarde stijging -493

Lagere brutomarge -7.480

Toelichting bedrijfsresultaat
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Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Lagere personeelskosten 50.511
Lagere afschrijvingen 682
Lagere huisvesting 2.442
Lagere autokosten 19
Lagere kantoorkosten 4.144
Lagere verkoopkosten  1.615  
Lagere algemene kosten 1.243

60.656
Bedrijfsresultaat ongunstiger door:

Lagere brutomarge 7.480
7.480

Hoger bedrijfsresultaat 53.176
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Jaarrekening 2021
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Stichting Zaaigoed
Haarlem

Balans per 31 december 2021
 
     

ACTIVA

     
Materiële vaste activa
Inventaris 180  733  
Materieel 4.690  7.702  

 4.870  8.435

Voorraden en onderhanden werk
Voorraad 0  4.140  

 0  4.140

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 1.906  738  
Overige vorderingen 445  120  

 2.351  858

Liquide middelen
Rekening courant bank 37.513  8.056  

 37.513  8.056

  44.734  21.489

31 dec 202031 dec 2021
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Stichting Zaaigoed
Haarlem

Balans per 31 december 2021
 
     

31 dec 202031 dec 2021

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal 14.765  41.094  
Baten en lasten 26.849   -26.327  

 41.614  14.767

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.120  6.722  

 3.120  6.722

  44.734  21.489
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Stichting Zaaigoed
Haarlem

Resultatenrekening over 2021
 
 

 

Omzet 83.804  90.791  
Kostprijs van de omzet -6.001  -5.508  
Brutomarge  77.803  85.283

Personeelskosten 44.652  95.163  
Afschrijvingen 3.565  4.247  
Huisvesting 945  3.387  
Autokosten 0  19  
Kantoorkosten 514  4.658  
Verkoopkosten 725  2.340  
Algemene kosten 553  1.796  
Totaal kosten  50.954  111.610

Bedrijfsresultaat  26.849  -26.327

    
Resultaat voor belastingen  26.849  -26.327

    
    

2021 2020
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Stichting Zaaigoed
Haarlem

Kasstroom over 2021
 
 

 

Bedrijfsresultaat  26.849
Aanpassingen voor:   
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 3.565
Mutatie voorzieningen 0

3.565
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen -1.493
Mutatie voorraden en onderhanden werk 4.140
Mutatie operationele schulden -3.602
  -955
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  29.459

Ontvangen/betaalde rentes 0  
Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten 0  
Waardeverandering vordering vaste activa 0
Ontvangsten/uitgaven wegens buitengewone baten/lasten 0  
Betaalde winstbelasting 0  
Mutatie deelnemingen 0
Mutatie aandeel derden 0
Mutatie for 0
Overige baten/lasten 0  
  0
Kasstroom uit operationele activiteiten  29.459
   
(Des)investeringen in immateriele vaste activa 0  
(Des)investeringen in materiele vaste activa 3.565  
(Des)investeringen in financiele vaste activa 0  
Waarvan afschrijvingen -3.565
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  0

Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen 0  
Mutatie vermogencomponenten -2  
Mutatie langlopende schulden 0  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -2

  
Netto kasstroom 29.457
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0

  
Mutatie geldmiddelen  29.457

2021
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Zaaigoed, statutair gevestigd op de Anthony Fokkerlaan 19 2024 JA te Haarlem

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomenindien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 
van ingebruikneming. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Bruto-marge
De  bruto-marge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product goederen in bewerking,
de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van
grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder

bestaan voornamelijk uit Een bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van ouderen in het algemeen en ouderen 
met dementie in het bijzonder, onder meer door het bewerkstelligen van waardevolle contacten door middel 
van natuur- en cultuurprojecten, alsmede door het optimaliseren van de directe woon- en leefomgeving door 
ontwerpend onderzoek.
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Haarlem

netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder
aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Zaaigoed
Haarlem

Toelichting op de balans per 31 december 2021

 
 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

Aanschaffingen 2.753
Cum. afschrijving -2.020
Boekwaarde begin 733

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen -553
Mutaties -553

Boekwaarde einde 180

Materieel

Aanschaffingen 17.945
Cum. afschrijving -10.243
Boekwaarde begin 7.702

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen -3.012
Mutaties -3.012

Boekwaarde einde 4.690

31 dec 2021 31 dec 2020
Voorraden en onderhanden werk

Voorraad   
Voorraad 0 4.140

0 4.140

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   
Debiteuren 1.906 738

1.906 738
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Overige vorderingen   
Vooruitbetaalde kosten 325 0
Waarborgsom 120 120

445 120
Liquide middelen

Rekening courant bank   
Triodos 294 37.513 8.054
Triodos 236 0 2

37.513 8.056

Eigen vermogen

Kapitaal

Kapitaal 14.765 41.094
Baten en lasten 26.849 -26.327

41.614 14.767

Kortlopende schulden
31 dec 2021 31 dec 2020

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
3.120 6.722
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Toelichting op de resultatenrekening over 2021

   
2021 2020

Netto-omzet   
Omzet BTW vrij 30.636 19.435
Subsidies 48.286 69.954
Giften/schenkingen 4.882 1.402
 83.804 90.791

Inkopen
Directe kosten 6.001 5.508

6.001 5.508

Lonen en salarissen
Kosten directie 30.540 34.836
Kosten inhuur derden 14.112 60.327

44.652 95.163

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen inventaris 553 0
Afschrijvingen materieel 3.012 4.247

3.565 4.247

Huisvesting
Huur 740 1.882
Onderhoud huisvesting 0 65
Energiekosten 205 0
Schoonmaakkosten 0 418
Overige huisvestingskosten 0 1.022

945 3.387

Autokosten
Overige autokosten 0 19

0 19

Kantoorkosten
Porti 0 246
Kantoorbenodigdheden 0 787
Communicatiekosten 0 293
Contributies en abonnementen 514 1.571
Klein inventaris 0 189
Kosten onderhoud inventaris 0 164
Computerkosten 0 1.200
Vakliteratuur 0 208

514 4.658
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Haarlem

Toelichting op de resultatenrekening over 2021

   
2021 2020

Verkoopkosten
Advertentiekosten 0 15
Relatiegeschenken 0 474
Representatie 0 1.851
Kosten website en nieuwsbrief 725 0

725 2.340

Algemene kosten
Administratiekosten 333 764
Verzekeringen 0 180
Bankkosten 221 268
Cursuskosten 0 584
Overige algemene kosten -1 0

553 1.796
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