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Voorwoord van het bestuur
Het ‘corona-jaar’ 2020 was voor ons, net zoals bij vele andere organisatie, een jaar met twee
gezichten. Er was sprake van een versnelde groei zoals
● Iris ontwikkelde een online versie van haar basiscursus Permacultuur;
● ook de training Ecologisch Leven van Tosca kwam online;
● begin maart kregen we bericht, dat het centrum de ANBI-status met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2019 werd toegekend;
● de lijsten van ingeschrevenen voor cursussen en workshop lieten een enorme
toename zien;
● de grote kas is in de zomer aangepast, zodat de activiteiten in het najaar wel konden
doorgaan, maar dan wel op d1,5 m afstand;
● de compostbakken zijn verplaatst, zodat er naast de kas eventueel een terrasje
gebouwd kan worden;
● er is een pizza-oven van klei gebouwd, waarmee we meer informele activiteiten
kunnen ontwikkelen;
● er is in het afgelopen jaar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten;
● voor het eerst hebben we externe krachten (Werkbedrijf Haarlem en De
Plantsympathisant) ingehuurd bij het onderhoud van het terrein. Een subsidieaanvraag
hiervoor vanuit het Leefbaarheid- en Initiatiefbudget is helaas niet toegekend.
De laatste 5 items hebben een flinke aanslag gepleegd op onze reserves. Dankzij de
toekenning van de ANBI status zijn grotere donaties in de toekomst fiscaal aantrekkelijker
geworden, waardoor we ook in moeilijke tijden aan alle financiële verplichtingen kunnen
blijven voldoen. Daarnaast biedt de pizza-oven nieuwe mogelijkheden om in te zetten bij het
bereiken van onze doelen.
Er gingen ook zaken minder voorspoedig of helemaal niet:
● de open permadagen hebben we zeer beperkt kunnen houden, waardoor we minder
mensen hebben bereikt;
● de basiscursus Permacultuur, die in het voorjaar gepland stond, hebben we moeten
verzetten naar het najaar;
● het project Herintegratie op de arbeidsmarkt is niet van start kunnen gaan door de
beperkingen rond corona.
Gelet op de toename van belangstellenden voor Permacultuur zien we de toekomst ondanks
dit moeilijke jaar zeer rooskleurig in. Het is vooral zaak om, zodra het weer kan, een breder
aanbod aan cursussen en workshops aan te bieden.
Het bestuur van PermacultuurCentrum Haarlem,
Tosca Peschier, Bep Barreveld en Marie-José Campfens
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Aanbod

2.1
●

Cursussen
Basiscursus Permacultuur
Op 8 maart 2020 was de eerste les van de basiscursus Permacultuur. Deze cursus hebben we
helaas moeten annuleren door de uitbraak van corona. De docent heeft vervolgens als
alternatief de online cursus Permacultuur ontwikkeld.
In het najaar kon de cursus gelukkig wel doorgaan. De cursus bestaat uit 6 lessen van 5 uur,
waarbij de geleerde theorie in de praktijk wordt gebracht op het terrein van het centrum en
eventueel in eigen tuin. Het projecttuintje van deze cursus is gelegen op de noordelijk talud. Er
zijn daar moerasvarens, Japanse en Chinese kwee en paddenstoelen geënt. De cursus werd
ook dit jaar weer gegeven door onze vaste docente Iris Veltman van Iris’ Garden Ecology.
Totaal aantal deelnemers:
12

●

Cursus Natuurlijk leven met wilde planten en kruiden
Ook deze cursus hebben we in het voorjaar moeten annuleren. De cursus bestaat uit 4 lessen.
De inhoud van de lessen is afhankelijk van het seizoen, voor- of najaar. De cursus wordt
gegeven door Corina Busman van Vitaal Groen.
Totaal aantal deelnemers
13

2.2
●

Workshops
Workshop Enten
Op 25 januari werd er op het centrum de workshop Enten gegeven door Landscape Foodscape
van Jelle Fekkes, landschapsarchitect en voedselbosbouwer. Het aantal deelnemers is ons niet
bekend.

●

Workshop Composteren
Op zondag 17 mei stond de workshop Composteren gepland. Door corona hebben we deze
activiteit moeten annuleren. Er is toen geen andere datum afgesproken. Inmiddels waren er
ook plannen ontstaan om de compostbakken te verhuizen naar een andere plek op het terrein.

●

Workshop Wildpluk
Op 7 augustus werd er een workshop Wildpluk en onkruidlunch gegeven. Er werd extra
aandacht aan deze workshop gegeven door een interview voor een krant op een rubriek ,
waarbij mensen leuke uitjes onder de aandacht werden gebracht. Deze workshop werd
georganiseerd in samenwerking met Groen Vitaal van Corina Busman. Tijdens de workshop
wordt er over het eigen terrein een wandeling gehouden, waarbij geoogst wordt van het jonge
groen en deze wordt daarna gezamenlijk verwerkt tot salade en/of soep.
Aantal deelnemers
6

●

Workshop Pizza -oven bouwen van klei
Op 8 augustus begon een reeks van 4 workshops rond het bouwen van een pizza oven in de
kleine kas. Het materiaal bestaat voornamelijk uit hergebruikte materialen zoals stoeptegels,
stoepbanden, wijnflessen, houtzaagsel, stro en een hele grote hoop klei. Alleen de
schoorsteen naar buiten en de bodem van de oven zelf (vuurvaste stenen) is van nieuw
materiaal. Er deden 4 mannen (!) en 2 vrouwen mee aan deze workshop. De pizza’s uit deze
oven smaken fantastisch!
Aantal deelnemers
6

2.3

Lezingen
Er zijn geen lezingen gegeven.

5
2.4

Perma-thema-dagen
Halverwege het jaar hebben we de themadagen en praktijkdagen van elkaar los gekoppeld. Er
was te weinig tijd om naast een rondleiding en het gezamenlijk werken op het terrein ook nog
een thema aan te kaarten. We hebben toen besloten om alle aparte, onregelmatige
activiteiten zoals een lezing, introductie, film op aparte dagen of avonden te plannen.
Hieronder volgt een overzicht van de maandelijkse activiteiten op de eerste zaterdagen van de
maand. Na het uitbreken van corona hebben we een aantal praktijkdagen nog wel kunnen
laten doorgaan, waarbij iedereen zich aan de corona regels moest houden. Dat was wel even
wennen, zoals voor iedereen. Maar uiteindelijk werd het een gewoonte .
De stoelen en tafels waren op 1,5 m afstand van elkaar in de ruimte geplaatst.
4 januari
1 februari
7 maart

4 april
2 mei
6 juni
4 juli
1 augustus
5 september
3 oktober
7 november
2 december

bestewensen-dag: gelukkig nieuwjaar en het bespreken van de plannen in de
praktijk voor het komend jaar.
kruidenbordjes maken: gezamenlijk bordjes maken voor het hele terrein om
aan te geven, welke planten er zoal staan.
introductie cursus Natuurlijk Leven: korte uitleg over inhoud van de cursus om
belangstellenden kennis te laten maken met het centrum, de docent en de
vrijwilligers.
vervallen, zaai-, stek en ruildag
vervallen, presentatie deelnemers Training Ecologsich leven
vervallen, samenspraakdag
praktijk-dag in het voedselbos
praktijk-dag in de kruidentuin en Introductie Pizza oven bouwen met klei
praktijk-dag algemeen onderhoud van het centrum
praktijk-dag in de moestuin
vervallen, praktijkdag in de kruidentuin
vervallen, praktijdag in het voedselbos

Aantal deelnemers op de perma-thema-dagen (gemiddeld per keer)
3
3.1

9

Praktijk
De kas
Vóór corona uitbrak waren we al begonnen met het verwijderen van de oude cv-ketel in het
hok. Begin maart was dat werk geklaard. Het chemisch toilet verhuisde naar het voormalige cv
hok en kreeg een mooi bordje op de deur met ‘WC’.
Alle activiteiten vonden tot dan toe plaats in de kleine ruimte links van de ingang. Door corona
werd het noodzakelijk om naar een lesruimte om te kijken, die meer ‘corona proof’ was: de
grote kas.
Met enorm veel hulp en inzet van Ivo en Marie-José werd deze kasruimte vergroot door de 3
eerste kweektafels te verwijderen. In de vrijgekomen ruimte konden toen een aantal kleine
tafels (2 schragen met een plaat erop) op 1,5 meter onderlinge afstand geplaatst worden. Er
kon vanaf toen in ieder geval weer activiteiten binnen plaatsvinden.
Voor het opkweken van zaaigoed is de achterste tafel in gebruik genomen; dit werkt
bevredigend.
De rest van het jaar zijn zij bezig geweest met het verwijderen van alle verwarmingsbuizen met
de bedoeling deze als oud ijzer aan te bieden. Het zou een mooi reservepotje kunnen worden
in tijden van corona.
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In de kleine kas is tijdens een workshop een pizza-oven gebouwd, die we willen inzetten voor
netwerk- en buurtactiviteiten, als de coronamaatregelen versoepeld worden.
3.2

Het terrein
Het onderhoud werd door een kleine vaste groep vrijwilligers gedaan. Toch werden we
overspoeld door al het groen. We moesten wel de hulp inschakelen van Werkbedrijf Haarlem,
die ca. 3 keer is geweest om met een bosmaaier het groen te beteugelen. En het nieuw
opgerichte bedrijf van Jasper Nuyt, De Plantsympathisant, hebben we ook gevraagd. Daar hing
een flink kostenplaatje aan. Dat was de aanleiding om een subsidie aan te vragen bij de
gemeente in het kader Leefbaarheid- en Initiatiefbudget. Deze werd helaas afgewezen. Het
initiatief ging niet uit van bewoners.

3.3

De directe omgeving
Dit jaar heeft een van de ouders van de school aangeboden om gezamenlijk met andere
ouders de paden vrij te houden, zodat de begeleide rondwandelingetjes over het terrein
ongestoord kunnen worden uitgevoerd .Helaas, door corona is er niet veel van terecht
gekomen; de scholen waren geregeld dicht, waardoor er geen aanleiding was om de paden vrij
te houden.
Voor het eerst sinds we op de Korte Verspronck zitten is er door de beheerder van de
gemeente, Vastgoed Wagenhof een vergadering georganiseerd met alle gebruikers van het
terrein. Dit was een goede gelegenheid om andere gebruikers te leren kennen. En sinds die
vergadering is er een constante stroom van oud karton op gang gekomen. Dat karton wordt
veel gebruikt om de grond af te dekken. We zijn daar bijzonder blij mee, want het scheelt een
hoop gezoek en gerij.

3.4

De stedelijke omgeving
In het afgelopen jaar heeft de gemeente haar ontwikkelvisie ten aanzien van ons terrein
geformuleerd. In deze visie wordt gesproken over het Permacultuurcentrum en de Verborgen
Tuin. Uit de visietekst is op te maken, dat de gemeente het terrein en de kas graag wil
behouden voor de nieuwe bewoners van de nog te bouwen woningen. Daarbij hopen wij, dat
ook de ecologische waarde en de grote biodiversiteit, die het terrein op dit moment al heeft,
gehandhaafd zal worden.
Permacultuurcentrum Haarlem heeft ook haar steun betuigd bij het indienen van het verzoek
tot het instellen van een Burgerraad.

3.5

Moestuin
Begin 2020 is geïnventariseerd wat de wensen van de vaste vrijwilligers waren waarna kon
worden ingekocht. Wat de ervaring met de nieuwe meerjarige groenten betreft:
● de oerprei is een succes, vermeerdert zich voortdurend en neemt dus flink toe in aantal,
● de vaste broccoli plant(nine star perennial) heeft het goed gedaan en is opnieuw gezaaid en
uitgeplant,
● de kardoen heeft zich ontwikkeld tot een mooie vaste plant,
● de eeuwig moes moeten wij echt beteugelen,
● de uitplant van de lupines tussen de andere gewassen is een succes; door de aanplant van
deze vlinderbloemige treedt ook grondverbetering op,
● de graansoort teff kwam overvloedig op en werd ook geoogst. De graankorrels lieten na
rijping goed los van de aar, echter, de verwerking om het gewas eetbaar te maken bleek
moeilijker te zijn dan gedacht. Bij navraag bleek dat het risico van schimmelvorming groot
was en verder hebben wij ons verslikt in de moeilijkheidsgraad van dit gewas.
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In overleg met de 21st International Global School hebben wij het stukje grond dat zij zouden
bewerken weer teruggenomen. Het verwilderde alleen maar en moest in het najaar 2020
grondig worden schoongemaakt en afgedekt met karton.
Vanaf de zomer 2015 zijn de compostbakken bij de kas met houten palen en pallets
opgebouwd. Mede door workshops composteren en de permacultuurlessen is er geleidelijk
meer kennis gegroeid over het composteerproces. Gedurende 2020 hebben wij ook goed GFT
materiaal op wekelijkse basis kunnen betrekken van de plaatselijke Natuurvoedingswinkel.
Anno 2020 werd duidelijk dat de gekozen plek zo vlak bij de kas niet altijd prettig was qua geur
èn palen en pallets begonnen flink te rotten. Ook waren de bakken van boven niet goed
afgedekt en werden te nat na extreme regenval. In oktober 2020 zijn wij gaan kijken naar een
betere plaats voor de compostbakken,mede met hulp van vrijwilliger Catherine Connors, die
veel kennis inbracht als "compostmaster". Met een kleine groep hebben wij de plaatsbepaling,
condities en gebruik van de nieuw te bouwen compostbakken doorgesproken. Volgens de
planning worden de nieuwe bakken begin 2021 gerealiseerd met hulp van Jasper Nuyt en
Rutger Kleimann.
3.6

Kruidentuin
Al enige tijd voelden twee vrijwilligers zich voldoende gegrepen om de trekkersrol voor de
kruidentuin op zich te nemen. In de loop van 2020 ging één van hen verhuizen naar Brabant en
corona deed zijn 2e intrede.
Na enige tijd werd duidelijk dat een van hen – mede wegens gezondheidsklachten - de
trekkersrol niet meer kon vervullen. In augustus hebben enkele gesprekken dit verder duidelijk
gemaakt.
Na een korte navraag heeft het bestuur, samen met een betrokken vrijwilliger, besloten om de
kruidentuin op te splitsen in drie gedeeltes met elk een eigen verantwoordelijke.
De kruidencirkel wordt deels gebruikt als opkweek functie; met geheel andere beplanting
wordt nu onderzocht wat beter aanslaat op een aantal te natte gedeelten in de kruidentuin en
de neergezette projecten van de permacultuur docente worden zo goed als mogelijk
bijgehouden.
Het geheel is zeker experimenteel te noemen. En nu hebben wij wel met redelijk succes enkele
kruidenplanten in onze kas kunnen opkweken.
Ook zijn er afspraken gemaakt met de permacultuurdocente dat zij een aangewezen gedeelte
zal gebruiken voor het in praktijk brengen van een deel van haar lessen.
Voor de herboriste houden wij een plekje vrij voor een experiment wat zij in gedachten heeft.
En natuurlijk blijft de kruidentuin een rijke bron waar zowel docenten als de vaste vrijwilligers
altijd uit kunnen putten voor het samenstellen van de thee en andere toepassingen. En is als
zodanig op zich leerrijk.

3.7

Voedselbos
Ook in het voedselbos zijn de activiteiten afhankelijk van het seizoen.
In wintertijd hebben we dit jaar herplant (lindenhaag, (honing)bessen, druif, olijfboom,
frambozen, gele lis, appelbes, Japanse en Chinese kwee, aardbeienboom), geplant (13 gratis
(!!!) perenboompjes), gesnoeid (het riet, jonge bomen die schaduw gaven op de moestuin),
stoeptegels gelicht (vulkanische stenen, diverse rijtjes, onder aarde verscholen stoeptegels en
die tot een zitbankje gestapeld) en ook bramen worden dan met wortel en al uitgestoken.
En niet te vergeten, soms wordt er ook een stukjes ontgonnen…. Onder een van de essen
(stikstofleverancier) heeft de Plantsympathisant de wintergroene struiken, het worteldoek
daaronder en dan daar weer onder de stoeptegels van het oude pad verwijderd. Een mooi kaal
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stukje ontstond voor de kleine bessenstruiken uit het kweekveldje, waardoor die nu bij de rest
van de bessen staan.
Op een van de permadagen zijn er naambordjes gemaakt, ook voor het voedselbos. In het
voorjaar hebben we deze bij enkele bomen en struiken geplaatst. Op de bordjes worden zowel
de Nederlandse als de Latijnse naam vermeld. Deze bordjes worden in de loop van de zomer
weggehaald, omdat ze geheel en al verdwijnen onder de enorme groei van de kruidlagen.
Het is in het voorjaar de kunst om de nu nog aanwezige reuzeberenklauwen te snel af te zijn.
Ook de bramen in toom houden is een van die terugkerende taken. Zo mogelijk de braam
bloemen, waar je bij kunt komen, verwijderen. Dat lukt ieder jaar beter. En al die stekers,
wortels en knipsels worden op de nieuwe bramenril langs de weg te drogen gelegd.
Op diverse plekken langs het pad hebben we takkenrillen gevormd, zodat de wildgroei van
koninginnekruid en wilgenroosjes wat wordt tegengehouden. Dat levert minder werk op én
een plek, waar je afgewaaid hout kunt stapelen en eventueel ook plantenresten te drogen
kunt leggen. En het is een andere biotoop voor kikkers, vogels en insecten.
Een van onze vrijwilligers heeft de noordelijke talud als experimenteerplek gebruikt. Na het
bramenvrij maken van de talud en de gelukkige omstandigheid, dat we heel veel houtsnippers
(bijna gratis) gekregen hadden, was het zaak om het veldje blijvend bramenvrij te houden.
Zij heeft toen de houtsnippers verdeeld over het stukje en dat met karton afgedekt. In de regel
leg je eerst karton en daarop houtsnippers, maar op die manier is het karton zeer snel
verdwenen door al het vocht. Op de manier die zij hanteerde, bleef de kartonlaag veel langer
goed en droogde na iedere regenbui helemaal op. Zodoende dekt de kartonlaag zowel de
grond als de houtsnippers goed af. Er zijn dan ook geen bramen meer opgekomen.
4
4.1

PR
Website
Na het ontwikkelen van een PR-kring verliep het website onderhoud beter dan voorheen. Een
van de vrijwilligers heeft veel kleine aanpassingen aangebracht. Het contact met de ontwerper
van onze website, Doets Design, verliep ook vlot.
De domeinnaam ‘permacultuur.nl’ linkt vanaf 2020 direct naar onze website. Het lijkt erop, dat
mensen ons daardoor beter kunnen vinden.

4.2

Facebook
Op facebook zijn alle workshops en cursussen van het afgelopen jaar vermeld.
Aantal volgers is gestegen van 716 naar 772
+ 56

4.3

Bewust Haarlem
Alleen de aankondigingen voor de workshop Wildpluk en onkruidlunch en Pizza-oven bouwen
van klei hebben we op deze site vermeld. Er waren door de annuleringen in het voorjaar meer
dan voldoende ingeschrevenen voor de beide najaarscursussen.

4.4

Flyers
Dit jaar zijn er geen flyers gemaakt. We konden door corona geen bezoekers ontvangen en
bovendien was er grote onzekerheid over het al dan niet doorgaan van activiteiten.

4.5

Wekelijkse nieuwsbrief
Door coronaregels moesten we het onderhoud van het terrein anders organiseren. Net zoals
andere jaren stuurden we Iedere week een bericht, maar nu naar een kleine groep
vrijwilligers. Zij konden zich via een reply-to-all aanmelden voor een bepaalde dag. En we
zouden met niet meer dan 5 personen tegelijk op het centrum zijn.
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Deze aanpak heeft goed gewerkt. De sleuteldragers konden meer momenten aanbieden,
omdat er vooraf duidelijk werd of er iemand zou komen. Als niemand zich aanmeldde, had de
sleuteldrager de keus tussen gaan of toch thuisblijven.
Aantal ontvangers aan het eind van dit jaar
17
4.6

Maandelijkse nieuwsbrief
Er zijn 8 nieuwsbrieven verzonden. De inhoud van de nieuwsbrieven is breder geworden.
Naast het aanbod aan activiteiten worden ook de ontwikkelingen op het centrum zelf voortaan
in de nieuwsbrief vermeld.
Daarnaast hebben we een bericht over CETA aan onze nieuwsbrieflezers doorgestuurd. Het
centrum wil het doel van deze actie daarmee ondersteunen.
En er werd aandacht gevestigd op een interview met Kleigoed Ovens van Jasper Nuyt over de
workshop Pizza oven bouwen met klei, die in augustus zou worden gegeven.
Toename aantal ontvangers dit jaar van 180 naar 232
+ 52

4.7

Vermeldingen op diverse websites en via de krant
Via een interview met Corina Busman in een landelijke krant werd aandacht geschonken aan
permacultuur en de workshop Wildpluk, die op 7 augustus 2020 is gegeven.

5
5.1

Organisatie
Algemene gegevens
Naam van de stichting
Bezoekadres
Postadres
Telefoon
Website
Emailadres
Facebook
KvK-nummer
RSIN-nummer
Banknummer
ANBI status

5.2

Stichting PermacultuurCentrum Haarlem
Korte Verspronckweg 7-9, 2023 BS Haarlem
Zeestraat 249, 2211 WZ Noordwijkerhout
023- 5318570
www.permacultuurcentrumhaarlem.nl
info@permacultuurcentrumhaarlem.nl
www.facebook.com/PermacultuurcentrumHaarlem/
64 45 94 54
85 56 75 354
NL 85 TRIO 039 10 64 096
ja

Statuten
De doelstelling van Stichting PermacultuurCentrum Haarlem luidt als volgt:
a. Mensen in de regio kennis te laten maken met het gedachtegoed van permacultuur,
gebaseerd op het denken en handelen vanuit de drie ethische principes ‘zorg voor de
aarde’, ‘zorg voor de mens’ en ‘eerlijk delen’. Dit als basis voor een duurzame interculturele
samenleving waarin:
- leven, -samenleven, werken, samenwerken en ontwikkelen (leren) onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn
- sprake is van een volledige gelijkwaardigheid tussen alle levensvormen en krachten
- integraal denken en handelen verankerd en geborgd zijn
b. De realisatie van een gemeenschappelijke permacultuurtuin ten behoeve van:
- het bieden van gelegenheid om praktijkervaring op te doen met permacultuur
- het bieden van gelegenheid voor het uitvoeren van onderzoeken en
- experimenten volgens de principes van permacultuur ten behoeve van het vergroten van
de gezamenlijke kennis.
c. Het verspreiden van kennis over permacultuur door het verzorgen van activiteiten voor
volwassen, jongeren en kinderen.
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5.3

Bestuur
In het jaar 2020 zijn er geen wisselingen geweest in de bestuurssamenstelling. De
zittingstermijn van bestuursleden is onbepaald. De bestuursleden ontvangen alleen
onkostenvergoeding en geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij zijn alleen gezamenlijk
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Mevrouw T.F. Peschier
Mevrouw E. Barreveld
Mevrouw M.J.L. Campfens

5.4

Externe adviseurs
Ons centrum heeft 3 externe adviseurs die ons bijstaan vanuit hun specifieke kennis en
expertise.
● Truus Boerma
Voormalig voorzitter Platform Haarlem Groener (stadslandbouw)
● Iris Veltman
Milieukundige, mede-oprichter van het Permacultuurcentrum Haarlem en onze vaste
docente
● Jelle Fekkes
Landschapsarchitect, voedselbosontwerper en mede-oprichter van PermacultuurCentrum
Haarlem

5.5

Deelnemers
PermacultuurCentrum Haarlem telde aan het einde van het jaar 237 deelnemers, inclusief
bestuur en externe adviseurs.
Het aantal deelnemers dat actief en op regelmatige basis meewerkt op de tuin schommelt per
jaar. Sommige mensen komen een tijdje helpen, maar vertrekken vervolgens weer. De reden
van vertrek is niet altijd duidelijk. Soms om gezondheidsredenen, soms om tijdsgebrek.
Afgelopen jaar waren er naast de 2 praktische, actieve kringleiders gemiddeld 7 vrijwilligers
regelmatig op het centrum actief.
Schatting van totaal aantal uren
1450

5.6

Overlegstructuur
Het bestuur heeft het afgelopen beperkt overleg gepleegd door corona. Een belangrijk
zorgpunt was het onderhoud van het terrein. Hoe vertalen we de coronaregels naar onze
praktijk? Hierbij zijn 2 bestuursleden zeer actief geweest en hebben de informatie en
wijzigingen rond corona met elkaar besproken en doorgevoerd.

6

Beleidsplan 2021

6.1

Inzetten van pizza-oven
Nu de pizza oven een feit is, willen we deze gaan inzetten voor activiteiten met o.a.
buurtbewoners of een netwerk van permacultuur-relateerde organisaties binnen Haarlem.
We denken daarbij aan een combinatie van bv. een film of een lezing met pizza eten. In het
komende jaar willen we de inrichting van de pizzakas aanpakken en daarna een netwerk
opzetten.

6.2

Herinrichting kas
Om de pizza oven in te zetten voor bovenstaande activiteiten is een nieuwe keukeninrichitng
in dezelfde ruimte een goed idee. In samenwerking met De Plantsympathisant maken we een
plan hiervoor. Op basis van crowdfunding zorgen we voor de benodigde geldmiddelen.
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6.3

Onderzoek naar de natuurwaarde van het terrein
Op basis van de ontwikkelvisie die in 2020 is vastgesteld, is de gemeente van zins om het
terrein als zodanig behouden. Het zou echter kunnen dat projectontwikkelaars toch op de tuin
willen bouwen. Om de huidige natuurwaarde van het terrein te kunnen vaststellen en de
gemeente te sterken in hun voornemen de tuin te behouden, willen wij de ecologische
waarden laten onderzoeken. Voor het onderzoek zoeken we contact met studenten van een
ecologische opleiding, die voor hun onderzoek een kleine (gesubsidieerde?) vergoeding
ontvangen.

6.4

Aanbod
Om in te spelen op de groei van het aantal ingeschrevenen zijn wij op zoek naar andere
docenten. Zodoende streven we ernaar om op het moment van versoepelingen een breder
aanbod te hebben.m in te spelen op de groei van het aantal ingeschrevenen zijn wij op zoek
naar andere docenten. Zodoende streven we ernaar om op het moment van versoepelingen
een breder aanbod te hebben.

6.5

Praktijk
Het vooraf aanmelden voor het meewerken op het centrum en voor het bijwonen van open
permadagen werkte heel prettig. Volgend jaar gaan we deze manier van werken voortzetten,
ook nadat de corona-maatregelen versoepeld worden.et vooraf aanmelden voor het
meewerken op het centrum wordt volgend jaar voortgezet.
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7.2

Toelichting op jaarrekening

Algemene grondslagen van de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad
voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
● Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
speciﬁeke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
● Eﬀecten
Eﬀecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.
● Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.
● Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een speciﬁeke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan
de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte
doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
● Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
● Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als baten.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
Toelichting op de staat van baten en lasten
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten.
Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De stichting heeft geen werknemers in dienst. De
bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 30 april 2021.
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring
van de onafhankelijke accountant.
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten Het resultaat is
verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen
resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin
de resultaatbestemming is opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.

