ANBI Verantwoording 2019
Algemene gegevens
Stichting De Nieuwe Akker (DNA)
RSIN: 8216.32.826
Secretariaat van De Nieuwe Akker in 2019:
Wouwermanstraat 4 zwart,
2023 XG Haarlem
Kernwaarden
Kernwaarden van DNA zijn:
burger-betrokkenheid,
Duurzame omgang met de aarde,
Interventies in het productieproces (bijv. keten van gewas naar mond).
Beleidsplan
De stichting stelt zich ten doel om boven genoemde kernwaarden te willen bevorderen. Op
basis van de ervaring van voorgaande jaren (C.S.A.-tuinderijen) ging de bevordering en
vormgeving van projecten goed. Toen de vorm er eenmaal was, gingen de projecten
zelfstandig verder.
De wens is om nieuwe projecten op een specifieke manier vorm te geven, namelijk vanuit
nieuw ontwikkelde inzichten. Het is een volgende uitdaging, nadat het project is opgestart.

Het bestuur heeft daarom besloten om zich vooral te richten op bevordering en niet op het
willen managen van projecten. Omdat het bestuur niet nóg een tuin wil bevorderen, die
mogelijk een concurrent zou kunnen worden van de drie bestaande tuinen, wil het bestuur
zich richten op het vergroten van de voedingsbodem voor tuin-initiatieven. En zij zal zich ook
bezig gaan met aanverwante initiatieven, die zich richten op een duurzaam omgang van de
aarde – liefst door betrokken burgers.
De stichting zal in 2020/21 haar doelstellingen aanpassen om zo ‘het bevorderen van’
centraal te stellen.
Bestuur in 2019
Marlies Pierrot – Secretaris
Marco Kooistra - Penningmeester
Verslag activiteiten
Tot en met 2018 is de stichting bezig geweest om het verzelfstandigen van de drie tuinen af
te ronden. 2019 stond in het teken van het herijken van de activiteiten. Het bestuur heeft de
website aangepast zodat het aansluiting vindt met de werkelijkheid.
Financiële verantwoording
1. Balans per 31 december

2019

ACTIVA
€
Vlottende activa
Liquide Middelen
Totaal vlottende activa
Totaal

€
€

5.367
5.367

€

5.367

€
€

4.867
4.867

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene reserve
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden

Schulden

€

500

Totaal

€

5.367

2.0 Staat van Baten en Lasten

2019
€

BATEN

Fondsenwerving
Inkomsten donaties
Inkomsten subsidies/giften
Totaal inkomsten fondsenwerving

0
0
€

0

uitgave website

€

1.090

Totale lasten

€

1.090

LASTEN

4. Saldo bijzondere baten/lasten
Exploitatieresultaat

0
€

1.090-

Gezondheid van de stichting
De stichting is in staat om aan al haar verplichtingen te voldoen.
Beloningsbeleid
Stichting DNA heeft geen vast personeel in dienst.
Beloningsbeleid algemeen:
De organisatie van de stichting bestaat uit een bestuur met de standaard functies.
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.

De penningmeester

