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Doelstelling
Vergroten van de kwaliteit van leven, voor iedereen. Dit door het beschermen van het
landschap en duurzaam produceren en consumeren in en rondom Haarlem.
Beleidsplan
De stichting doet grondgebonden investeringen op de oogstlocatie. En de stichting betaald
mee aan de opstartkosten van een oogstlocatie. Hiervoor zorgt de stichting voor financiering.
De stichting zoekt actief naar financiering.
De stichting onderhoud communicatie met de deelnemers middels websites en folders. De
website wordt gebruik voor nieuws van de tuinders en oogstberichten.
De stichting gaat pachtovereenkomsten aan pacht dit aan de exploitant tuinder. Het is de
ambitie van de stichting om gronden te verwerven.
De stichting laat de exploitatie van de oogstlocaties aan de tuinder. Zij onderhouden het direct
contact met de deelnemers over de samenstelling van de oogst, de inzet van vrijwilligers, de
planning en de communicatie met de oogstdeelnemer.
Het beleid gaat zich richten op de toekomst bestendig maken van het initiatief. Door het
versterken van de weerbaarheid van de oogstlocaties; plek geven aan het burgerinitiatief in de
organisatie; ondersteunen van plannen en ideeën die passen bij de doelstelling; onderzoeken
van verschillende werkbare bedrijfs- en bestuursmodellen voor kleinschalige landbouw;
ondersteunen en initiëren van de dialoog tussen gemeente en bewoners van Haarlem om
kwaliteit van leven een plek te geven nu en in de toekomst.

Bestuur
Marlies Pierrot - Secretaris
Wouter Joop - Voorzitter
Marco Kooistra - Penningmeester
Verslag activiteiten
Bestuur en stichting DNA
Vanaf eind 2014 werd het duidelijk dat het burgerinitiatief goed zijn pioniersfase is
doorgekomen. Door de inzet van Erik de Keulenaar zijn er drie oogstlocaties in gebruik
genomen. En zijn er ruim 750 oogstaandelen verkocht. Het bestuur heeft 2015 gebruikt om na
te denken over de rol en de rolverdeling van de stichting en de tuinders. Op 15 november
2015 heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden met betrokkenen: deelnemers, tuinders,
vrijwilligers en donateurs. Dit om met elkaar te onderzoeken wat de stichting voor rol heeft en
wat zij zou moeten doen. De opkomst was hoog. Op het moment van schrijven wordt de
opgedane kennis in een concept plan gegoten. Een plan die er voor zorgt dat het initiatief
voldoende robuust is voor de toekomst, plek en zekerheid geeft voor iedereen en voor borging
zorgt.
Om ruimte te geven aan de ontwikkeling is heeft een deel van het bestuur ruimte gegeven aan
een nieuw bestuur.
De oogstlocaties
Oogstlocatie Leyduin
Tuinder Marga Verhije heeft de leiding op de oogstlocatie van Erik de Keulenaar over
genomen. De tuin heeft zijn oude historische functie teruggekregen en heeft veel
aantrekkingskracht op deelnemers. Met Landschap Noord Holland heeft de stichting een
nieuwe pachtovereenkomst gesloten. De huurtermijn is 10 jaar met een optie van nog eens 10
jaar.

Voor oogstlocatie WTG was 2015 het derde volledige oogstseizoen. Het aantal deelnemers is
hoog en stabiel. Het WTG krijgt een steeds grotere aantrekkingskracht voor ouders met jonge
kinderen niet in de laatste plaats door de paarden, de konijnen en de zandbak.
De kweektuinkas is in 2015 zijn eerste volledige oogstseizoen ingegaan. Aantal deelnemers is
sinds de start goed. Door de introductie van deze oogslocatie is in het zuiden, westen nu ook
voor burgers van Haarlem Noord mogelijk om duurzame, gezonde en heerlijke groente te
komen verzorgen en oogsten. De locatie kan door de overeenkomst tussen stichting
kweektuinkas en de gemeente Haarlem een locatie worden waar duurzaam wonen, werken en
leven centraal staat.

Financiële verantwoording

1. Balans per 31 december

2015
€

ACTIVA
Vaste activa
I. Materiële vaste activa
II. Financiele vaste activa
Totale vaste activa

I €
€
€

40.225
750
40.975

€
€
€

5.089
8.805
13.894

€

54.869

Totaal eigen vermogen

€
€

38.313
38.313

Kortlopende schulden
VI. Schulden

€

16.556

€

54.869

Vlottende activa
III. Vorderingen
IV. Liquide Middelen
Totaal vlottende activa

Totaal

PASSIVA
Eigen Vermogen
V. Algemene reserve

Totaal

2.0 Staat van Baten en Lasten

2015
€

BATEN

1. Fondsenwerving
Inkomsten donaties
Inkomsten subsidies/giften
Totaal inkomsten fondsenwerving
2. Beheerinkomsten
Inkomsten WTG
Inkomsten Leyduin
Inkomsten Kweektuinkas

860
3.000
€

3.860

€

10.178

€

3.852
5.934

€

19.964

Evenementen inkomsten

€

143

Tuinbijdrage

€

5.138

Totaal inkomsten promotie en voorlichting

€

5.281

€

29.105

€

477

€

11.573

€

6.383

€

2.366

€

20.323

3. uitgave promotie en voorlichting

€

3.644

Totale lasten

€

24.444

€

4.663

Totaal beheerinkomsten
3. Inkomsten promotie en voorlichting

Totaal baten
LASTEN

1. Organisatie kosten
2. Tuinen beheer en pacht
Totaal WTG
Totaal Leyduin
Totaal Kweektuinkas
Totale beheer uitgaven tuinen

4. Saldo bijzondere baten/lasten
Exploitatieresultaat

Beloningsbeleid
Stichting DNA heeft geen vast personeel in dienst.
Beloningsbeleid algemeen:
De organisatie van de stichting bestaat uit een bestuur met de standaard functies. De stichting
werft geld om een bijdrage te doen in de opstart van tuinen en om investeringen in de tuin te
kunnen doen. De stichting is verantwoordelijke voor het beheer van de investeringen.
De stichting verpacht haar ter beschikking gestelde gronden aan de professionele tuinders. De
tuinders exploiteren deze gronden zelfstandig en genereren daarmee een inkomen.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden
ten einde ervoor te zorgen dat het deelnemen voor iedereen bereikbaar is. De organisatie zelf
van de tuinen en van de stichting bestaat uit vrijwilligers.
Beloningsbeleid bestuur:
Bestuursfuncties bij Stichting DNA zijn onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen
vergoeding of vakantiegeld voor haar bestuursfunctie.
Beloningsbeleid organisatie zijnde niet bestuursleden:
Voor het uitvoeren van de genoemde verantwoordelijkheden wordt er in principe geen
vergoeding betaald. Alleen bij hoge uitzondering kan er voor gekozen worden om bij een
functie die belangrijk is vanwege de continuïteit van de organisatie een vergoeding te betalen,
maximaal de vrijwilligersvergoeding.
Inkomsten
Er zijn vijf inkomsten bronnen:
1.
2.
3.
4.
5.

Donaties van de Vrienden van De Nieuwe Akker;
Donaties eenmalig;
Fondsen;
Inkomsten van de tuinen;
Overige inkomsten.

Uitwerking
1. Voor minimaal € 25 per jaar kunnen donateurs de stichting steunen, in totaal 27
donateurs steunen op deze manier de activiteiten van de stichting;
2. Voor speciale acties werven we extra middelen. In 2015 ging het hier om de opstart
van de kweektuinkas.
3. Voor extra financiering voor investeringen en opstart vragen we een schenking aan bij
fondsen die onze activiteiten vanuit hun doelstelling kunnen ondersteunen
4. Voor de communicatie en werving van deelnemers vragen we aan de tuinders om een
bijdrage te doen ter dekking van de kosten en zij betalen mee aan de instandhouding
van de investeringen in de tuinen.
5. Overige inkomsten: bestaat uit bijdragen en geld van inzameling.

Ondersteuning fond(sen):
De stichting heeft een donatie ontvangen van Co-op Haarlem. De stichting had een aanvraag
gedaan voor een donatie in het voorjaar 2015 ten behoeve van grondvernieuwing en reparatie
van de beregeningsinstallatie van de Kweektuinkas.
Uitgaven en Investeringen
Er zijn vijf uitgave posten:
1.
2.
3.
4.
5.

Investeringen in (on)roerende zaken op de tuinen;
Organisatiekosten;
Kosten van werving en communicatie;
Kosten voor het eerste jaar opstarten van een tuin;
Beheerskosten grond en groot onderhoud activa.

Uitwerking
1. De stichting investeert in activa die lang mee gaat. Activa zoals hekwerk, grond,
vernieuwing en voorzieningen;
2. Kosten voor de organisatie zelf;
3. Dit zijn kosten die deels dienen voor de bekendmaking van de stichting zelf, voor de
naamsbekendheid van het geheel en voor een belangrijk deel voor de bekendmaking
van de tuinen en de mogelijkheid tot deelname aan een tuin;
4. In het eerste jaar zijn er veel kosten die gemaakt worden voor de oprichting van een
tuin, zonder dat daar voldoende inkomsten voor een tuinder tegenover staan.
5. Kosten die samenhangen met het beheer van de gronden. Bijvoorbeeld
bodemonderzoek. En kosten voor groot onderhoud activa.
Leningen
Er zijn drie lening delen:
A. Lening gestart in 2012. Gaat om een bedrag van 5000 euro die in vaste jaarlijkse

termijnen wordt terug betaald,
B. Lening gestart in 2013. Gaat om een bedrag van 14.000 euro, die in vaste jaarlijkse

termijnen wordt terug betaald.
C. Lening gestart in 2014. Gaat om een bedrag van 6.000 euro, die in maandelijkse

termijnen wordt terugbetaald. Lening van de Gemeente Haarlem.
Lening A heeft als stand per einde 2015: 2.000 euro
Lening B heeft als stand per einde 2015: 7.400 euro
Lening C heeft als stand per einde 2015: 1.000 euro
In alle gevallen is de interest 0%.
Gezondheid van de stichting
De stichting is in staat om aan al haar verplichtingen te voldoen. De stichting heeft
aanzienlijke investeringen gedaan in activa die onderhouden en/of vervangen moeten worden
door de stichting. Om nieuwe investeringen in de toekomst te kunnen doen en de bestaande te
onderhouden, zonder dat de deelnemersvergoeding omhoog gaat, zijn bijdragen van donateurs
heel belangrijk.
De penningmeester

