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Inleiding
Haarlem, november 2020
Met mooie projecten en activiteiten was 2019 voor de stichting Haarlemmer Kweektuin weer een
bijzonder jaar. Een jaar waarin we samen met alle vrijwilligers ervoor hebben gezorgd dat het
stadspark zich nog meer is gaan profileren op het gebied van circulariteit en educatie. Mede door het
organiseren van diverse evenementen hebben we dit ‘groene gebied in sterk stedelijke omgeving’
verder op de kaart weten te zetten. We hebben veel ‘oude’ en ‘nieuwe’ bezoekers mogen
verwelkomen in het park en constateren een nog altijd toenemende betrokkenheid van
omwonenden, stadgenoten en bezoekers uit de directe omgeving van Haarlem.
We zijn trots op de Haarlemmer Kweektuin en op onze stichting. Trots dat de stichting volledig draait
op de vrijwillige inzet van zoveel mensen. Ook in 2019 hebben we weer veel nieuwe gezichten gezien
die zich tijdens de wekelijkse werkochtenden, maar ook op de periodieke terreinwerkdagen inzetten
om de Haarlemmer Kweektuin in stand te houden en verder te ontwikkelen.
Het gedachtegoed van de Haarlemmer Kweektuin verwoord:
In de Haarlemmer Kweektuin beheren en ontwikkelen de stichting en haar vrijwilligers, ondernemers
en de gemeente samen een eigentijds stadspark voor Haarlem en omgeving. In dit stadspark gaan wij
zorgvuldig en bewust om met de omgeving, het milieu, soortenrijkdom in het groen, grondstoffen,
voeding en energie. Circulariteit, bewustwording en educatie staat bij veel activiteiten centraal. Als
innoverende en lerende organisatie zoeken wij nauwe samenwerking met (lokale) partners en bieden
wij bezoekers een kennismaking met duurzame initiatieven en mogelijkheden.

Bestuur stichting Haarlemmer Kweektuin
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Werkgroep evenementen
Een greep uit de activiteiten en evenementen van 2019
2 maart
Biomarkt
17 maart
NLdoet
6 april
Biomarkt
13 en 14 april Voorjaarsevenement NME
4 mei
Biomarkt
18 mei
Alles voor kidsmarkt
25 mei
Terreinwerkdag
1 juni
Biomarkt
19 juni
Kroosvissen met VS-hockeyteam
29 juni
Terreinwerkochtend
6 juli
Biomarkt
7 juli
Feel Good market
3 augustus
Biomarkt
22 augustus
Kids Fest op de Kweektuin
24 augustus
Terreinwerkdag maaien
13 oktober
Herfstevenement NME
1 november
Rondleidingen ING door WTG, NME en SHK
2 november
Biomarkt
2 november
Natuurwerkdag
15 december Winterfair
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Gluren bij de Buren
Ook dit jaar heeft de stichting weer meegedaan aan het evenement Gluren bij de Buren. Dit jaarlijks
terugkerende evenement trok wederom veel bezoekers. Op 10 februari veranderen tijdens het
huiskamerfestival Gluren bij de Buren de huiskamers van Haarlem voor een dag in echte podia.
Verschillende lokale talenten spelen in huiskamers en op bijzondere plekken. Door de gehele stad
kun je genieten van singer-songwriters, theatermakers, koren, en ga zo maar door. Alle optredens
zijn gratis te bezoeken en elk optreden duurt maximaal 30 minuten. Op de Haarlemmer Kweektuin
heeft de Haarlemse artiest Gerjan Schreuder gedurende de dag drie muzikale sessies verzorgd, elk
van een half uur.
Vrijwilligersevenement 2019
Onze vrijwilligers zijn onmisbaar. Daarom organiseert de stichting voor haar vrijwilligers jaarlijks een
vrijwilligersbijeenkomst. In 2019 heeft dit plaatsgevonden op 7 april van 16.00 uur tot 18.00 uur. De
invulling van dit evenement bestond dit jaar uit een korte inleiding vanuit het bestuur, een
voorstelronde van de verschillende werkgroepen (door de coördinatoren) en een rondleiding over
het terrein. Tijdens de rondleiding zijn (nieuwe) vrijwilligers geïnformeerd over de ontwikkeling
alsook enkele leuke feitjes. Na afloop heeft er een gezellige borrel plaatsgevonden.
Collecte Oranjefonds
In 2019 heeft de stichting wederom meegedaan met de collecte van het Oranjefonds. In tegenstelling
tot 2018 heeft de collecte dit jaar alleen online plaatsgevonden. Net als in 2018 is geld opgehaald
voor het onderhoud van de natuurspeelplek de Paddenpoel. Binnen de stichting is gevraagd om de
link naar de online collecte zoveel mogelijk te verspreiden (binnen het eigen netwerk) via de
verschillende social media kanalen. De collecte vond plaats medio juni 2019 en heeft uiteindelijk een
fantastisch bedrag opgeleverd van € 505.
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Werkgroep Gebouwen & Installaties (G&I)
De doelstellingen voor de werkgroep gebouwen en installaties van 2019 zijn:
- Het op technisch vlak verduurzamen van het terrein en gebouwen.
- Het ontwikkelen en coördineren van verbeteringen op het terrein en hier waar mogelijk een
educatief karakter aan geven.
Bezetting werkgroep in 2019
Jan Tjemme van Wieringen, Michel van Borkum, Johan in 't Veld (gestart als coördinator in juli 2018).
Charu Ehrenreich (gestopt in 2019), Jos Blom (gestopt in 2019).
Plannen
In het jaar 2019 zijn diverse plannen bedacht en vormgegeven.
Plannen die zijn gemaakt zijn o.a.:
 Het verduurzamen van de beheerderswoning.
 Een mogelijke invulling voor de lage kassen (plan werkplekken vervallen).
 De mogelijkheid voor het aanbrengen van zonnepanelen i.s.m. Kweekzon.
 De eerste opzet voor een warmtenet (biomeiler plan afgekeurd, is gestopt).
 Het onderzoeken en bedenken van een lichtplan voor het gehele terrein.
Resultaten 2019
2019 was een lastig jaar qua bezetting voor de werkgroep. De werkgroep is flink uitgedund en op
zoek naar nieuwe leden. Het lichtplan van Engie is afgekeurd en er is door de werkgroep een nieuw
ontwerp gemaakt. Dit is verder uitgewerkt en kan worden aanbesteed. T.a.v. de beheerderswoning
is veel voorwerk gedaan. De offertes zijn aangevraagd en beoordeeld. Daarnaast is veel gesproken
over de versteviging van de kassen.
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Werkgroep Communicatie
Bezetting werkgroep in 2019
Jacqueline Goossens, Bo Kobes, Jeannet van der Knaap en Ella v.d. Bergh (coördinator).
Activiteiten in 2019
De werkgroep komt ongeveer 1x per maand bijeen bij één van de werkgroepleden thuis. Van dit
overleg wordt een verslag gemaakt dat op Pleio wordt geplaatst.
Er wordt veel gedaan met online communicatie: regelmatig updaten van de website
www.haarlemmerkweektuin.nl, bijhouden van de Facebookpagina van de stichting en wekelijks
plaatsen van Instagram-posts. In 2019 is het aantal likes/volgers op de sociale mediakanalen
(Facebook en Instagram) enorm gegroeid. Facebook ging van 1840 volgers op 1-1-2019 naar 2064 op
31-12-2019. Op Instagram hebben we nu (medio 2020) inmiddels ook 1676 volgers. Als klap op de
vuurpijl werd het bericht dat de vacature voor de parkmanager was opengesteld door 20.000
mensen gelezen. Deze werd op 1 december op Facebook geplaatst.
Ook was er de maandelijkse nieuwsbrief voor alle bezoekers en geïnteresseerden in de Kweektuin. In
2019 zijn 10 nieuwsbrieven verstuurd aan de in totaal rond de 900 abonnees.
Plaatsen van de bewegwijzering
Het jaar 2019 was hét jaar dat het grootste deel van de bewegwijzering geplaatst is. Dat gebeurde op
een zeer warme terreinwerkdag op 29 juni 2019. De bewegwijzering is ontworpen door brrbrr en
hierover wordt al sinds begin 2018 overlegd met ondernemers, stichting en de gemeente.
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Tenslotte heeft de communicatiewerkgroep begin juli de borden aan het hek opgehangen.

De ondernemers kregen ieder nog een bordje van hun eigen bedrijf, om bij de deur op te hangen.
Verder is het rondje Kweektuin gemarkeerd met paaltjes en bordjes, zodat je de rondwandeling kan
maken.

Inloopbijeenkomst voor omwonenden
Op 24-3-2019 was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Hiervoor heeft de werkgroep een
uitnodiging gemaakt en een presentatie. Die dag heeft Adriaan van Boheemen aan de hand van de
beelden uit de presentatie een toelichting gegeven op de laatste ontwikkelingen in het park. De
presentatie vond plaats in de lage kassen. Vervolgens was er een drankje en een hapje in het
Kweekcafé. Er was helaas een lage opkomst (ca. 8 personen).
Voorlichtingsbijeenkomst duurzame energie
Op 27 juni 2019 is er een bijeenkomst gehouden voor de buurt over de eventuele komst van de
turbomeiler. Hiervoor is door de werkgroep een uitnodiging gemaakt en deze is verspreid onder de
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aanwonenden aan de Kweektuin. De opkomst was laag: circa 8-9 buurtbewoners. De buren van de
Kleverlaan waren zeer kritisch.
Winterfair
Op 15 december 2019 was de tweede winterfair in de Haarlemmer Kweektuin een feit. Het was een
gezellige druk bezochte middag in de kas. Vanwege het weer was ervoor gekozen om de activiteiten
alleen binnen in de kas te doen. Dit jaar was er extra publiciteit, doordat een klas van basisschool De
Werkschuit in het kader van een project over reclame een promotiefilmpje had gemaakt. Dit was een
initiatief van Saar Manders, de vorige coördinator van de werkgroep Communicatie en ouder van
kinderen op De Werkschuit. Het was een erg leuk filmpje waarin veel kinderen meespeelden.
Daarom was het extra jammer dat het filmpje pas de dag voor de winterfair gepubliceerd werd op
Vimeo: https://vimeo.com/379135632?fbclid=IwAR0W735c9sXPejnrpYlGHzkH9Aa_xlRqUSuZDWt_7I3dd187AmShFiLBDc
We hebben het filmpje nog snel op Facebook gedeeld, waar het door meer dan 1000 mensen is
gezien. De video had ondanks de late publicatie een groot effect, want van De Werkschuit zelf zijn er
een heleboel kinderen mét hun ouders gekomen. Naar schatting waren er zeker 40 volwassenen en
minstens 40 kinderen.
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Werkgroep Vrijwilligers
Bezetting werkgroep in 2019
Begin 2019 bestond de werkgroep vrijwilligers uit één coördinator en twee werkgroepleden. Het
stoppen van één van de werkgroepleden door verhuizing veroorzaakte een onderbezetting van de
werkgroep. Ondanks het publiceren van oproepen online en in de nieuwsbrieven heeft in de loop van
2019 helaas niemand zich aangemeld om deel te nemen in de werkgroep. Het bestuur van de
stichting is hierover geïnformeerd; er is aangegeven dat de druk binnen de werkgroep vrijwilligers
vanwege onderbezetting is toegenomen en dat prioriteiten in werkzaamheden zijn gemaakt.
Aanvankelijk was het plan om in 2019 een vervolg te geven aan het opstellen van een voor de
stichting passend vrijwilligersbeleid. Dit grote en complexe project, waar inzet van meerdere
(nieuwe) vrijwilligers noodzakelijk voor is, is door de onderbezetting in de werkgroep als project
doorgeschoven.
Volop ingezet op werving
Op verzoek van onder andere de werkgroepen, is in 2019 volop ingezet op het werven van nieuwe
vrijwilligers. Er is een duidelijk overzicht gemaakt van welke rollen binnen de stichting te bekleden
zijn waarbij per onbezoldigde functie een takenprofiel is opgesteld. Hiermee heeft de werkgroep
vrijwilligers gehoor gegeven aan de groeiende vraag naar verduidelijking in de taakomschrijving. Voor
huidige en toekomstige vrijwilligers is hedendaags helder en inzichtelijk gemaakt wat binnen het
vrijwilligerswerk wordt verwacht. Dit resulteert in een betere aansluiting tussen vraag en aanbod.
Ten aanzien van de werving werd in 2018 al gebruik gemaakt van het online platform Haarlem voor
Elkaar. In 2019 heeft de werkgroep vrijwilligers dit gecontinueerd. De nieuwe/aangepaste functie in
vrijwilligerswerk zijn volop online gepubliceerd. Een verbetering is hierbij gemaakt door titels van
vrijwilligerswerk pakkender en aantrekkelijker te maken voor publiek.
Ondersteuning natuurspeelplek
Met de oplevering van natuurspeelplek De Paddenpoel is meer en meer de vraag gekomen voor inzet
van vrijwilligers die willen ondersteunen in (terrein)onderhoud van de speelplek. Vanuit de
werkgroep terrein is een vast aanspreekpunt aangewezen voor De Paddenpoel. Deze persoon is
wekelijks op de woensdagsmiddag op de natuurspeelplek. N.a.v. de vraag is een nieuw functieprofiel
opgesteld en is er gestart met werven. Er hebben zich enkele personen aangemeld die nu (periodiek
of wekelijks) meehelpen op De Paddenpoel.
Waardering vrijwilligers
Als stichting weten wij inmiddels hoe belangrijk het is om huidige vrijwilligers te waarderen voor hun
betrokkenheid en inzet. In 2019 is intern gesproken over de mogelijkheden om (jaarlijks) een
kleinigheidje in de vorm van een presentje en/of een vrijwilligersbijeenkomst (borrel) te organiseren.
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In het voorjaar van 2019 is voor de eerste keer een bijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd.
Het doel van dit samenzijn was om elkaar beter te leren kennen; ontmoet jouw collega’s uit de
verschillende werkgroepen en deel je ervaring met elkaar. De bijeenkomst werd door zo’n 20
personen bezocht en was een succes. Vanuit de vrijwilligers werd het samenzijn erg gewaardeerd.
Wanneer een vrijwilliger stopt met het vrijwilligerswerk bij de Haarlemmer Kweektuin dan is het
gepast deze vrijwilliger te bedanken voor zijn/haar inzet. Een beleid hiervoor is in de maak en zal in
het voorjaar van 2020 ter goedkeuring aan het bestuur worden gezonden.
Groene vrijwilliger van de toekomst
In 2019 heeft de stichting meegedaan met een prijsvraag van Landschap Noord-Holland ten aanzien
van de groene vrijwilliger voor de toekomst. Het idee dat door de stichting is ingediend was
gebaseerd op het voorkomen van eenzaamheid, het bevorderen van beweging en gelijktijdig het
werven van nieuwe vrijwilligers. Het plan was om mensen (al dan niet op medisch advies) een ronde
langs verschillende sociaal maatschappelijke organisaties te laten maken en hen hiermee meer in
aanraking te brengen met natuur i.c.m. beweging.
Helaas is gebleken dat het idee dat wij hadden veel te groot is voor een kleine organisatie als de
Haarlemmer Kweektuin. Voor het opzetten en uitvoeren van dit project hebben wij op dit moment
onvoldoende capaciteit beschikbaar.
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Werkgroep terrein
Werkwijze
Ook in het jaar 2019 heeft de werkgroep terrein van de Haarlemmer Kweektuin zich weer bezig
gehouden met zowel het ontwikkelen van visies en opstellen van plannen voor het terrein van de
Kweektuin, alsmede de uitvoering daarvan. Verschillende disciplines zijn daarvoor ondergebracht in
de terreinontwikkelgroep, die ongeveer 10 maal per jaar bij elkaar komt. Door die groep worden de
nodige plannen opgesteld, die vervolgens (soms later dan we zouden willen) worden uitgevoerd. En
het komt natuurlijk ook voor dat een plan niet wordt uitgevoerd. Zo is de aanleg van een
turbomeiler, die warmte opwekt met behulp van het composteren van houtsnippers, niet
doorgegaan. De gemeente Haarlem vond het een leuk initiatief, maar er kon geen bouwvergunning
worden afgegeven vanwege het beschermde stadsgezicht.
Uitgangspunt bij alle werkzaamheden zijn de algemene uitgangspunten van de stichting, zoals die op
het gebied van duurzaamheid, bewustwording inzake het milieu en circulariteit. Over deze
uitgangspunten leest u meer in de inleiding van dit jaarverslag.
Geleidelijk komt er tekening in de vele werkzaamheden die nog op ons pad liggen. Daarvoor hebben
we als werkgroep een aantal vrijwilligers met verstand van zaken die ons helpen. Om er maar eens
een te noemen: Dik Vonk, voormalig stadsecoloog van de gemeente Haarlem, die ons bijstaat met
het geven van de nodige adviezen. Hij houdt zich onder andere bezig met de inrichting en het herstel
van het Arboretum, de bomentuin langs het marktplein.
Net als vorig jaar konden we ook in 2019 weer een beroep doen op Landschap Noord-Holland voor
het lenen van gereedschap en krijgen van adviezen/opleidingen.
In 2019 hebben we diverse donaties ontvangen, namelijk van (op alfabetische volgorde) het
Betrekken bij Groenfonds, De Haan Hilbers notarissen, Kinderopvang Op Stoom en het Oranjefonds.
Ze komen goed van pas, we zijn hier zeer dankbaar voor.
Projecten/Werkzaamheden
Een groot deel van de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden vindt, evenals in 2018, plaats op
de vaste dinsdagmorgen, wanneer de inmiddels meer dan 10 vrijwilligers van de werkgroep terrein
bij elkaar komen.
Daarnaast zijn er nog zes bijzondere terreinwerkdagen geweest, waaronder de NLdoet-dag op 16
maart 2019, een door het Oranjefonds georganiseerde (en gesubsidieerde) werkdag voor vrijwilligers
in heel Nederland. Bewoners uit de buurten rondom de Haarlemmer Kweektuin waren erbij. Zij
deden
ook
mee
op
de
andere
terreinwerkdagen.
Ten behoeve van het opbergen van hun spullen kunnen ze nu gebruik maken van een in 2019
aangeschafte locker met 15 kluisjes, afkomstig uit een brandweerkazerne in Amsterdam.
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Om een paar van de projecten/werkzaamheden te noemen die zijn uitgevoerd:
het plaatsen van richtingborden op diverse plaatsen op het terrein met een grote plattegrond bij de
hoofdingang van het terrein (‘wat is waar’), met meteen daarachter een grote fietsenstalling van
kastanjehout. Ook van belang voor de inrichting van het terrein was het plaatsen van 200 struiken
langs de Ter Spijtstraat. En niet te vergeten het algemene onderhoud voor zover dat onder de
werkgroep terrein valt, zoals het grasmaaien (na het vogelbroedseizoen!), schonen van diverse
oevers, riet verwijderen uit de diverse watergangen, enzovoorts.
Een aantal werkzaamheden die op de natuurspeelplaats De Paddenpoel zijn uitgevoerd, zijn apart
vermeld in het jaarverslag.

Vanuit het buitenland kregen we dit jaar bijzondere hulp, namelijk van een Amerikaanse
hockeyploeg. De hockeyers waren in juni uit de VS overgekomen voor het spelen van
(oefen-)wedstrijden, en wilden ook iets nuttigs doen voor hun gastland. Bij ons werd dat kroosvissen
op De Paddenpoel met behulp van waadpakken, geleend van Landschap Noord-Holland.
We hebben zoveel last gehad van kroos, dat we inmiddels zelf een waadbroek hebben aangeschaft.
Voor de liefhebbers: maat 43, ook geschikt voor de maten 41, 42 en misschien ook wel 44.
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De fruittuin
De Fruittuin aan de west- en noordzijde van het kassencomplex is een project op zich. Dit komt niet
alleen door de omvang ervan, maar ook door het bijzondere karakter van het onkruid dat er welig
tiert. De Japanse duizendknoop is berucht. Gezien de hoeveelheid werk die op de Fruittuin moet
worden verricht is een aparte ‘vrijdaggroep’ in oprichting. Ten behoeve van de ontwikkeling van de
Fruittuin zijn plannen opgesteld, waarin is voorzien in het planten van een aantal bijzondere
fruitbomen aan de noordzijde van de kassen en het vrijmaken van diverse terreinonderdelen om
fruitstruiken te kunnen planten. Het is een gedeelte van het terrein waaraan de komende jaren nog
veel tijd besteed zal worden.
Onderhoudswerkzaamheden
In 2019 zijn er door De Werkgroep Terrein verschillende onderhoudswerkzaamheden gedaan. In de
winter zijn boomstammetjes geplaatst bij de speelheuvel. Langs de oevers van de eilandjes is houten
beschoeiing gemaakt. Tijdens NLdoet in maart is er een schapenhek met klaphekje geplaatst tussen
de bessenstruiken en de toegangsweg voor de leveranciers. Tevens zijn er verschillende heesters,
rozen en een lijsterbes geplant.
Er is aan Moragh Rusch van “Speeling “ gevraagd een voorstel te maken voor meer inclusief spel. De
Stichting ontvangt voor dit doel subsidie van de Gemeente. Tevens is er een donatie van Miss Green
ontvangen voor de aanleg van een speeltoestel. In de loop van het jaar werden er verschillende
ideeën voorgelegd en onderzocht.
In maart is er door vrijwilligers achter de speelheuvel een hut gebouwd van wilgentakken om een
extra speel – aanleiding te creëren. I.v.m. de droge maanden die volgden hebben de vrijwilligers
samen met bezoekende kinderen de wilgenhut regelmatig water gegeven. De wilgentakken zijn
hierdoor goed aangeslagen. De hut wordt regelmatig bezocht.
Bij de hoofdentree zijn wilgentakken geplant en de bestrating onder de poort is geëgaliseerd.

In de zomer groeide er veel kroos in de watergang. Deze is regelmatig weg gevist om te zorgen dat
het water goed zichtbaar bleef i.v.m. de veiligheid voor de kinderen.
Op de terreinwerkdag van 25 mei is een boomstamtrappetje gemaakt op een van de speelheuvels
om verdere afkalving van de heuvel te voorkomen.
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Tijdens de terreinwerkdag van 29 juni is een schapenhek met klaphekje geplaatst vanaf de
beukenhaag tot aan de schuine oever. Hierdoor is er een duidelijke afscheiding en ingang van het
speelterrein aan de zuidkant gekomen.
In het najaar tijdens De Natuurwerkdag is de watergang bij de kleine eilandjes gebaggerd. Er is een
boomstamtrappetje gemaakt aan de westkant van de sleehelling. Er is riet weggehaald uit de
watergang tussen de touwbruggetjes.
Voor de bankjes bij de waterpomp ontstonden door hevige regenbuien een aantal kuilen die zijn
dichtgemaakt.
De Stichting is benaderd door Stichting Biking4Energy met de vraag of zij een boom mogen doneren
en planten op het terrein van De Haarlemmer Kweektuin. Hier wordt gehoor aan gegeven en in het
voorjaar van 2020 zal er een boom geplant gaan worden op een geschikte plek op De Paddenpoel. In
overleg met NME wordt bekeken welke boom hiervoor passend is.
Er is een eerste opzet geschreven over de aanpak voor een betere spreiding van bezoekers en het
genereren van duurzame inkomsten voor het beheer en onderhoud van De Paddenpoel. Dit zal in
2020 verder uitgewerkt worden en aan het bestuur worden voorgelegd.
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Financiële informatie
Financieel gezien staat de Stichting er goed voor. Als non-profit organisatie hoeft er vanzelfsprekend
geen winst gemaakt te worden, maar er zijn wel inkomsten nodig om de activiteiten te kunnen
financieren. Een duidelijk business model ontbreekt vooralsnog; inkomsten komen vooral uit
subsidies van de lokale overheid, instellingen en fondsen en vanuit donaties. Daarnaast worden
inkomsten gegenereerd vanuit tijdelijke crowdfundingsacties en vanuit opbrengsten uit verkopen &
geleverde diensten.
In het boekjaar 2019 is er Euro 10,294 aan baten bijgeschreven; er is zo'n Euro 8,744 uitgegeven. Het
boekjaar wordt afgesloten met een eigen vermogen van Euro 22,096, rekening houdend met Euro
344 aan vlottende verplichtingen op de korte termijn.
Inkomsten
Inkomsten betroffen onder meer een leefbaarheidssubsidie á Euro 2,310 van de Gemeente Haarlem
t.b.v. activiteiten in ‘20, donaties van Miss Green á Euro 1,405 t.b.v. de natuurspeelplek De
Paddenpoel en Euro 1,000 van de Verenging Notarissen te Haarlem, inkomsten vanuit Landschap
Noord Holland en het Oranje Fonds en inkomsten vanuit het verkopen van producten en diensten.
Uitgaven
Aan de uitgavenkant waren er bestedingen aan de bewegwijzering op het park, aan een
energieberekening met betrekking tot de verduurzaming van de dienstwoning en aan opslagkosten
van een turbomeiler gedurende het onderzoek naar de haalbaarheid hiervan. Daarnaast waren er
diverse bestedingen aan relatief kleine posten om de vrijwilligersorganisatie in stand te houden,
zoals websitebeheer, verzekeringen en bankkosten, maar natuurlijk ook het inkopen van
gereedschappen, bomen, beplanting, etc., en zijn er inkopen gedaan t.b.v. diverse evenementen.
Gereserveerde fondsen
Het boekjaar wordt afgesloten met een eigen vermogen van Euro 22,096. Van dit bedrag is Euro
19,003 gereserveerd (geoormerkt) voor specifieke doeleinden.
De grootste reservering betreft de verduurzaming van de dienstwoning; Euro 7,835 zal in ’20 besteed
worden.
Verreweg het grootste gedeelte van de inkomsten en uitgaven in het voorgaande boekjaar betrof de
natuurspeelplek De Paddenpoel waarvoor intensief aan fondsenwerving is gedaan. Er is nog een
gedeelte aan subsidies en donaties over t.b.v. de natuurspeelplek. Deze Euro 6,543 zal hoofdzakelijk
besteed worden aan het beter toegankelijk maken voor mindervaliden. Ook donaties van Miss Green
en de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem zullen een invulling krijgen in ‘20.
Voor diverse overige activiteiten, zoals ook meegenomen in de jaarbegroting voor ’20, is Euro 4,625
gereserveerd.
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Bijlage 1
Balans en winst- en verliesrekening
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