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Verslag van het bestuur

Westland, 13-07-2022

Algemene gegevens

De stichting heeft ten doel:

Bestuur

Voorzitter : P. (Flip) van der Eijk
Algemeen : R.A.M. (Remy) Mosch
Algemeen : P.L. (Pieter) van Velden

Oprichting stichting

Kamer van Koophandel

Viool 93, 2678 HL, De Lier

Bezoekadres: Baakwoning 15B, 2671 LE, Naaldwijk

Samenwerking in de tuinbouwsector en de keten stimuleren, de sector ondersteunen met kennis kunde en ervaren krachten, 
alsmede re-integratie trajecten en begeleiding bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting heeft 
geen winstoogmerk.

Het bestuur heeft per heden de volgende samenstelling:

Bij notariële akte d.d. 3 juli 2012 is opgericht de Stichting BoereGoed. De laatste akte wijziging vond plaats op 28 maart 
2017.

Stichting BoereGoed is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55633269.

Statutaire vestiging en adres

E: stichting@boeregoed.nl
W: www.boeregoed.nl/stichting
IBAN: NL 40 RABO 0141568313

Kamer van koophandel: 55633269
RSIN: 851794828

Financiële bepaling bestuurders
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten 
worden indien nodig of gewenst vergoed.
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Verslag van het jaar 2021

…………………….. …………………. ………………………..
P. van der Eijk R.A.M. Mosch P.L. van Velden
Voorzitter Bestuurder Bestuurder

Toekomst 2022 en verder
Om de groei en ambitities van BoereGoed vorm te geven zal 2022 in het teken staan van de stap naar een nieuwe lokatie. 
Samen met de fantastische steun van enkele Westlandse families zijn we op zoek naar een plek waar beleving en ontmoeting 
voorop staan. Er is inmiddels een concrete optie voor een prachtige zichtlocatie, met voldoende ruimte voor verdere 
ontwikkeling van onze sociale doelen, voor een lokale en duurzame teelt  en verkoop en beleving. Afhankelijk van 
vergunningverlening zal BoereGoed in 2023 naar deze locatie kunnen verhuizen.

Daarbij blijft voorop staan dat BoereGoed vanuit de missie 'BoereGoed Goed voor Mensen!' een leuke en veilige plek wil 
bieden aan wie dat nodig heeft. Daarmee leveren wij een constructieve en structurele bijdrage aan maatschappelijke doelen 
van gemeente, bedrijfsleven en samenleving. 

In het verslagjaar 2021 heeft Corona nog steeds invloed gehad op het reilen en zeilen bij BoereGoed. Gelukkig met minder 
impact dan het eerste jaar van de pandemie. De werkzaamheden en openstelling van de winkel konden – met beperkte 
aanpassingen en maatregelen – zo goed als normaal doordraaien. Onvermijdelijk hebben verschillende mensen persoonlijk te 
maken gehad met corona-besmetting en verzuim. 

In 2021 is de organisatie van BoereGoed versterkt met enkele betaalde medewerkers op functioneel belangrijke plaatsen. 
Daarmee versterken we de voorwaarden voor doelgericht en doelmatig werken en een beheerste groei. 

BoereGoed mag rekenen op een groeiende belangstelling. Onze missie 'BoereGoed Goed voor Mensen' met de kernwaarden 
sociaal, duurzaam en dichtbij, krijgt brede waardering. De verkoop van onze producten zien wij vooral groeien door steeds 
meer belangstelling en betrokkenheid van consumenten bij duurzaam, eerlijk en lokaal voedsel. Maar ook onze sociale 
waarden zijn een belangrijke aankoopmotief. Er is een groeiende  belangstelling van vrijwilligers en voor plaatsen voor 
dagbesteding en werkervaring. Mensen vinden BoereGoed vanuit eigen moitviatie of verwijzing door een zorgpartij, jobcoach 
en door familie of vrienden. Hierbij zien we dat vooral mensen die in de 'reguliere' zorg en participatie moeilijk te plaatsen 
zijn, juist bij BoereGoed hun plek weten te vinden. Wij zien dit in de eerste plaats positief, omdat we daarmee van 
waardevolle betekenis zijn voor deze mensen. Anderzijds zet ons dat voor een extra opgave  voor financiering van deze 
plaatsen, omdat BoereGoed niet of moeilijk in aanmerking komt voor de reguliere zorgvergoedingen. Daarom zijn wij 
bijzonder blij met steun vanuit het bedrijfsleven voor onze sociale aanpak. We zien een groeiende groep bedrijven die vanuit 
hun MVO doelen, BoereGoed ondersteunt. 

Per afgelopen jaar is wekelijks een groep cliënten van Ipse de Bruggen werkzaam bij BoereGoed. Met gezamenlijke begeleiding 
van Ipse de Burggen en BoereGoed werken deze mensen met veel plezier aan het inpakken van onze producten en 
buurtboxen. Enkele van hen stromen ook door naar werkzaamheden in de kas. Mooi om te zien dat dit vooral vanuit eigen 
belangstelling en motivatie gebeurt. We zien deze groep ook steeds meer integreren met onze andere vrijwilligers. Waar zij 
eerst nog apart hun koffiepauze wilden, schuiven ze nu regelmatig aan bij en zijn ze onderdeel van onze 'BoereGoed-familie'.  
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Balans per 31 december 2021

Activa 31-12-2021 31-12-2020 Passiva 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa Reserves

Materiele vaste activa (1) Reserves (4)
Verbouwingen 8.838 16.205 Statutaire reserve 0 0
Inventaris 392 1.928 Continuiteitsreserve 0 0

Bestemmingsreserve 15.853 15.211
9.230 18.133

Totaal reserves 15.853 15.211
Vlottende activa
Vorderingen Voorzieningen (5)
Debiteuren 12.108 13.024 Investeringsreservering 12.600 14.100
Omzetbelasting 2.653 1.957

Totaal voorzieningen 12.600 14.100
Totaal vorderingen 14.761 14.981

Kortlopende schulden
Liquide middelen Crediteuren 2.693 3.905
Rabobank 8.654 3.902 Lening G. Kogeler 1.500 1.500
Kas 0 0 Omzetbelasting 0 0

Vooruitvangen bijdrage 0 0
Totaal liquide middelen 8.654 3.902 Te betalen kosten 0 2.301

Totaal kortlopende schulden 4.193 7.706

Totaal activa 32.646 37.016 Totaal passiva 32.646 37.016
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Staat van baten en lasten 2021
Realisatie Begroting Realisatie Begroting

Baten 2021 2021 2020 2022

Investeringssubsidies 9.000 9.000                        9.000 9.000
Sponsoring 19.672 25.000                     24.211 25.000
Opbrengst werkervaringsplaats 0 5.000                        12.000 5.000
Opbrengst groenten /diensten 29.716 19.800                     20.410 18.000
TOTAAL  BATEN 58.388 58.800 65.621 57.000

Lasten

Afvoer teeltafval 3.065 2.000                        2.008
Inkoop logistiek 0 1.000                        0 m.i.v. 2022
Kosten teeltlocatie 2.085 -                              3.105 t.l.v. BV
Diversen 981 1.000                        723
Totaal directe kosten 6.131 4.000                        5.836 0

Vrijwilligersvergoeding 20.985 17.500                     15.875 19.800
Kantinekosten 0 -                              16
Inhuur vrijwilligersbegeleiding 7.060 18.600                     14.720 20.000
Overige personeelskosten 0 500                            0
Totaal personeelskosten 28.045 36.600                     30.611 39.800

Afschrijving verbouwingen 7.367 6.000                        6.198 6.200
Afschrijving inventaris 1.536 1.700                        1.536 1.600
Diversen 0 -                              0
Totaal afschrijvingskosten 8.903 7.700                        7.734 7.800

Huur 0 0 0
Electra 0 1.000                        600 1.000
Overige huisvestingskosten 5.347 4.000                        13.585
Totaal huisvestingskosten 5.347 5.000                        14.185 1.000

Reclame / Advertentie 0 1.400                        1.701 500
Overige verkoopkosten 166 500                            122 250
Totaal verkoopposten 166 1.900                        1.823 750

Internet- en mobiele kosten 0 250                            195
Kantoorbenodigdheden 0 200                            124
Computerkosten 0 250                            210
Kosten verhuizing 0 -                              -77
Overige kantoorkosten 0 -                              0 500
Totaal kantoorkosten 0 700                            453 500

Adviseurskosten 0 500                            0 0
Verzekering 1.415 1.050                        929 1.000
Overige algemene kosten 0 100                            0 500
Totaal algemene kosten 1.415 1.650                        929 1.500

Bankkosten 239 250                            211 250
Totaal financieringskosten 239 250                            211 250

TOTAAL LASTEN 50.246 57.800                     61.782 51.600

RESULTAAT 8.142 1.000                        3.840 5.400
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Toelichting algemeen

Vergelijkende cijfers
De begroting voor 2022 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 januari 2022.
De begroting voor 2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 november 2020.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Reserves

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 
toegevoegd.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor kleine rechtspersonen (Rjk-bundel), 
met specifiek Rjk C1 (kleine organisaties-zonder-winststreven) en art. 2:10 BW.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderings-
grondslag is vermeld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs onder aftrek van afschrijvingen. De 
afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische 
levensduur.

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, onder aftrek van een noodzakelijke geachte 
voorziening voor oninbaarheid.

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen de vooruitbetaalde bedragen. Indien noodzakelijk 
geacht is rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde per einde boekjaar.

Reserves worden gebruikt voor het bereiken van de doelen van de organisatie. Deze doelen worden 
door het bestuur vastgesteld. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met in 
achtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 
toegevoegd.
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Toelichting op de balans

Materiele vaste activa 

Verbouw-
ingen

Inventaris Inrichting
Totaal materiele 

vaste activa

Aanschaffingswaarde € 36.742 € 7.623 € 0 € 44.365
Cumulatieve afschrijvingen -€ 20.537 -€ 5.695 € 0 -€ 26.232

Boekwaarde per 1 januari 2021 € 16.205 € 1.928 € 0 € 18.133

Mutaties

Investeringen € 0 € 0 € 0 € 0
Afschrijvingen -€ 7.367 -€ 1.536 € 0 -€ 8.903

Saldo mutaties -€ 7.367 -€ 1.536 € 0 -€ 8.903

Stand per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde € 36.742 € 7.623 € 0 € 44.365
Cumulatieve afschrijvingen -€ 27.904 -€ 7.231 € 0 -€ 35.135

Boekwaarde per 31 december 2021 € 8.838 € 392 € 0 € 9.230
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Reserves Saldo Saldo 
01-01-2021 onttrekking toevoeging 31-12-2021

Statutaire reserve a € 0 € 0 € 0 € 0
Continuiteitsreserve b € 0 € 0 € 0 € 0
Bestemmingsreserve Algemeen c € 15.211 € 0 € 642 € 15.853

Totaal € 15.211 € 0 € 642 € 15.853

Het resultaat over het verslagjaar 2021 is als volgt verdeeld:

Toevoeging investeringsreservering € 7.500
Toevoeging bestemmingsreserve € 642

Totaal € 8.142

Voorzieningen Saldo vrijval tgv Saldo 
01-01-2021 toevoeging boekjaar 31-12-2021

Investeringsreservering d € 14.100 € 7.500 € 9.000 € 12.600

Totaal € 14.100 € 7.500 € 9.000 € 12.600

a. Er zijn vooralsnog geen statutaire reserves benoemd.

b. De continuiteitsreserve van de Stichting  bedraagt € 0, zodra de baten en lasten dit toelaten zal deze reserve worden 
gevormd. De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat 
de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

c. Het bestuur van de stichting heeft van het resultaat van de baten en lasten van het verslagjaar ad € 8.142 positief, 
met het oog op de nieuwe locatie,  € 7.500 toegevoegd aan de voorzieningen (investeringsreservering ) en € 642 aan de 
bestemmingsreserve.

d. Dit betreffen bijdragen van diverse partijen ten behoeve van de gemaakte investeringsuitgaven plus eventuele 
toevoeging uit het resultaat van het verslagjaar. De materiele vaste activa worden in vijf jaar afgeschreven, om welke 
reden deze bijdragen in vijf jaar ten gunste van de baten zullen worden verantwoord.
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Toelichting op de baten en lasten

Financiële bepaling bestuurders

Het verschil tussen begroting en realisatie voor opbrengst werkervaringsplaatsen is ontstaan doordat 
geen diensten aan Perspektief meer worden verleend en geen vervangende omzet is gerealiseerd. 

Bij de kosten is een vacature ontstan voor vrijwilligersbegeleiding. Dit verklaart de afwijking van 
realisatie t.o.v. begroting. Toename van de kosten voor vrijwilligersvergoedingen volgt de stijging van 
het aantal vrijwilligers. In samenhang hiermee is mmer omzet van diensten gerealiseerd dan begroot.

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden 
gemaakte onkosten worden indien nodig of gewenst vergoed.
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Verantwoording en ondertekening

Verantwoording

Ondertekening

Naam: Functie: Handtekening:

ter vaststelling:

P. van der Eijk Voorzitter ……………………………….

R.A.M. Mosch Bestuurder  ………………………………

P.L. van Velden Bestuurder ………………………………

Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur.


