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Bestuursverslag
De stichting heeft ten doel het vergroenen en verbloemen van terreinen, daken en muren in
binnensteden. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Eind 2017 heeft de gemeente Delft ons tijdelijk een perceel ter beschikking gesteld nabij het station.
Hierin zijn 125.00 tulpenbollen geplant, een gedeelte hiervan in samenwerking met
Duurzaamheidscentrum de Papaver te Delft en bovenbouw leerlingen van de basisschool Max
Havelaar. Voor dit project is subsidie aangevraagd en verkregen bij Fonds 1818 en het
stimuleringsfonds van de Gemeente Delft. Bovendien heeft zij nog donaties ontvangen van een aantal
nabijgelegen horeca-ondernemers en van de Kiwanis, afdeling Delft. Het onderhoud van het veld,
alsmede de afbakening met paaltjes geschiedde (onbezoldigd) door het bestuur en een aantal
vrijwilligers. De hele maand april was het terrein een kleurrijk tulpenveld.
Op zaterdag 28 april heeft de Stichting een grote tulpenplukdag georganiseerd voor de bevolking van
Delft, waarbij men voor €1,-- een tulpentasje kon kopen. Op deze plukdag zijn ruim 2000 mensen
gekomen en de dag werd afgesloten met de vertoning van een open-lucht- lm Tulipani. TV-West,
Stadsradio Delft en ook de dagbladen hebben hier aandacht aan gegeven.
Op het tulpenveld is ook veldbloemenzaad uitgezaaid, maar door de erg droge zomer is hier helaas
niet veel van opgekomen.
In juni 2018 kreeg de stichting ook tijdelijk de beschikking over het tweede gedeelte van het terrein en
daar hebben bestuursleden en vrijwilligers de grond geschikt gemaakt voor zonnebloempitten. Via de
Groene Motor heeft de Stichting apparatuur geleend en zelf de zonnebloempitten geplant. Gedurende
de zomer heeft men kunnen genieten van een zonnebloemenveld in hartje Delft.
In het najaar van 2018 bleek, dat het gehele terrein tot 1 mei 2019 beschikbaar gesteld kon worden
aan de Stichting DelftBloeit, en kon de stichting daardoor weer opnieuw plannen gaan maken, nu voor
het gehele terrein. Voor dit nieuwe plan heeft de stichting subsidie aangevraagd bij Fonds 1818, bij
het stimuleringsfonds van de Gemeente Delft en Spoorzone Delft. Ook is het Zuid-Hollands Landschap
om een bijdrage gevraagd.
De stichting besloot om de oude bollen in de grond te laten, het nieuwe stuk (van de zonnebloemen) te
laten egaliseren en om daar dan 90.000 tulpenbollen te planten. Een gedeelte van de nieuwe bollen is
weer geplant in samenwerking met de Papaver en 3 basisscholen, t.w. de Max Havelaarschool, de
Oostpoortschool en de Delftse Montesorischool. Ook hebben studenten van IHE geholpen bij het
handmatig planten en het aanleggen van looppaden en het plaatsen van het hekwerk.
Gedurende het gehele jaar hebben bestuursleden en vrijwilligers het onderhoud van het veld voor hun
rekening genomen (onbezoldigd).
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Voor 2019 wil de stichting het veld wat meer aantrekkelijk maken om er te verblijven en dus een
aantal bankjes/zithoekjes creëren en mogelijk een schilderijlijst waarachter men foto's kan maken.
Ook wil men weer een plukdag organiseren eind april en 1 mei moet het veld worden opgeleverd. Dan
moeten alle attributen worden ontmanteld en opgeslagen.
De Stichting DelftBloeit is gevestigd in Delft en het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Mevr. M.T. Duijndam-van Leeuwen
Secretaris/Penningmeester: Dhr. S.J.C. Huiberts
PR en communicatie: Mevr. S.M. Looijestijn
De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 70651345. De stichting heeft de ANBI-status.

Delft, 30 juni 2019
M.T. Duijndam-van Leeuwen

S.J.C. Huiberts
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Balans per 31 december 2018
(na bestemming batig saldo)

A c t i v a
2018
€

€

Vlottende activa
Vlottende vorderingen
Vorderingen op bestuurders
Overlopende activa

81
7.766
7.847

Liquide middelen

992

Totaal activa

8.839

P a s s i v a
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

4.500
970
5.470

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

3.369

Totaal passiva

8.839
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Staat van baten en lasten over 2018
2018
Donaties, giften en subsidies tulpenveld
Donaties, giften en subsidies plukevenement
Dagopbrengst Plukevenement
Donaties, giften en subsidies zonnebloemveld
Overige donaties en giften

€
14.800
2.100
2.624
564
4.500
24.588

Kosten tulpenveld en plukevenement
Kosten zonnebloemveld
Algemene lasten

17.568
937
577

Som der lasten

19.082
5.506

Financiële baten en lasten
Resultaat

(36)
5.470

Pagina 7
Stichting DelftBloeit, Delft

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Stichting DelftBloeit is statutair gevestigd in Delft en is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer
van Koophandel onder nummer: 70651345. Het adres van Stichting DelftBloeit is Koningsplein 20 ,
2611 XD Delft.
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op 30 juni 2019.

Doelstellingen van de stichting
Voor de doelstelling van de stichting wordt verwezen naar het bestuursverslag.

Vlottende vorderingen
De vlottende vorderingen, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde plus
transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus een eventuele
benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan
een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn
toegestaan, en deze beperking door het bestuur is aangebracht.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden
na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden is
dit meestal de nominale waarde.
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Baten
Algemeen
Baten in natura in de vorm van goederen of diensten worden tegen reële waarde verwerkt in de staat
van baten en lasten.

Subsidiebaten
Subsidiebaten worden verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat aan de gestelde voorwaarden
wordt voldaan en de subsidie of faciliteit daadwerkelijk zal worden verkregen.
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht waarin
de gesubsidieerde lasten zijn gemaakt, waarin de baten zijn gederfd, of wanneer een exploitatietekort
zich heeft voorgedaan waarvoor de subsidie is ontvangen.

Baten met een bijzondere bestemming
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede
gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en).

Lasten
Algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten voor een bijzondere bestemming
Lasten in het kader van een bijzondere bestemming, worden enerzijds in de staat van baten en lasten
en anderzijds in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en)
verwerkt.

Rente
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende schuld.

Personeelsbestand
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers in dienst.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Bezoldiging aan bestuurders
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd.

Ondertekening van de jaarrekening
Delft, 30 juni 2019.
Bestuur:

M.T. Duijndam-van Leeuwen

S.J.C. Huiberts

