Financieel jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Stichting DelftBloeit, Delft

Bestuursverslag
De stichting heeft ten doel het vergroenen en verbloemen van braakliggende terreinen, van daken en muren in de binnenstad.
De stichting beoogt niet het maken van winst. Het bestuursverslag maakt onderdeel uit van het financieel jaarverslag.

De Stichting DelftBloeit is gevestigd in Delft en het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Dhr. F.W.M. Geerlink (tot 1 april 2020 mevr. M.Th. 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, 28 april 2021
F.W.M. Geerlink

S.J.C. Huiberts
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Balans per 31 december 2020
(na bestemming saldo)
31 december 2020

31 december 2019

(in euro's)

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op bestuurders
Overlopende activa

-

81
-

81

Liquide middelen

3.891

8.450

Totaal van activa

3.891

8.531

31 december 2020

31 december 2019

(in euro's)

Passiva
Ondernemingsvermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves
Totaal van eigen vermogen

3.885
-

Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal van passiva
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4.500
2.662
3.885

7.162

6

1.369

3.891

8.531
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Staat van baten en lasten over 2020
2020

2019

8.738

27.084

(in euro's)

Donaties, giften en subsidies tulpenvelden
Kosten velden en evenementen
Algemene lasten

10.647
1.199

22.547
2.711
11.846

25.258

Som der lasten

-3.108

1.826

Financiële baten en lasten
Resultaat

-169
-3.277

-134
1.692
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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.

Doelstellingen van de stichting

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

Vorderingen
De vorderingen onder de vlottende activa opgenomen, 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
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
Personeelsbestand
Bij de stichting waren in 2020 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.
De jaarrekening is op 28 april 2021 door het bestuur ondertekend.
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Een vreemd jaar.
Zoals voor iedereen, is ook voor DelftBloeit 2020 vanwege de corona-crisis een zeer merkwaardig
jaar geweest. Het gezamenlijk poten van tulpen, een plukdag, bijeenkomsten en vergaderingen:
het ging vaak niet door, of in afgeslankte vorm.
Toch zijn er dit jaar veel dingen gebeurd die de moeite van het vertellen waard zijn.
Bij sommige items staan namen vermeld: bij ‘personalia’ wordt daar iets meer over gemeld.
Allereerst: de velden.
Op het veld aan de Papsouwselaan, nabij de
Aldi, waren al 50.000 tulpen gepoot, en men
heeft in het voorjaar kunnen genieten van een
kleurige zee van bloemen. Er waren
houtsnipperpaden aangelegd (met dank aan
de buurman van Ria voor de houtsnippers), de
tulpen werden afgeschermd door paaltjes en
touw en er waren bankjes neergezet rondom
een door DelftBloeit gemaakt kunstwerk. Veel
buurtbewoners hebben genoten van deze bloemenpracht.
Nadat de tulpen waren uitgebloeid werd het terrein –met veel moeite- door ons gefreesd en
werden er zonnepitten gepoot. Dit resulteerde in de zomer in een
prachtig zonnebloemenveld. Vanwege de droogte werd aan
buurtbewoners gevraagd mee te helpen met het water geven aan
uitgegeven ‘kaveltjes’. Het kunstwerk fungeerde daarbij (in
combinatie met zonnepanelen en een pomp) als watertank. Twee
jongedames die wel erg goed voor ‘hun’ zonnebloemen hadden
gezorgd (Elsje en Marije) kregen een klein cadeau en natuurlijk
Frans en Elsje en Marije
een flinke bos zonnebloemen.
Hoewel er dus geen plukdag is geweest, hebben we toch aan de
vereniging Zonnebloem tientallen bossen zonnebloemen kunnen
geven, die ze vervolgens uitdeelden aan hun ‘cliënten’.
Omdat in het vroege voorjaar 2021 op dit terrein wordt begonnen met
bouwwerkzaamheden, hebben we in het najaar dit terrein –helaasopgeruimd en verlaten.
ver. de Zonnebloem

Het andere veld aan de Martinus Nijhofflaan, tussen de
grote rotonde en de AH XL, heeft jammer genoeg veel
last gehad van wateroverlast in de winter. Van de
ongeveer 100.000 gepote tulpen is ruim de helft niet
opgekomen. Een poging om spiraalsgewijs hier
zonnebloemen te poten is helaas niet gelukt.
Omdat we dit veld nog een jaar mogen gebruiken,

hebben we in het najaar een aantal slootjes gegraven om te
proberen wateroverlast in 2021 te voorkomen.
Op de gedeelten waar geen tulpen waren opgekomen
hebben we in december ongeveer 27.000 tulpen gepoot:
20.000 door DelftBloeit, ongeveer 6000 door de Rotary,
afdeling Vermeer (beide machinaal) en –handmatig- nog
Leerlingen van Mgr. Bekkersschool
zo’n 1000 tulpen door leerlingen van de Mgr. Bekkersschool.
Via Rotary Delft Vermeer konden mensen tulpen kopen voor een goed doel (polio de wereld uit)
en deze –als ze dat wilden- doneren aan DelftBloeit, die ze vervolgens in dit veld ging poten.
Het veld werd vervolgens verfraaid met het kunstwerk
(dat verhuisde vanaf het andere veld), bankjes en
houtsnipperpaden: van Natuurmonumenten kregen we 12
m3 houtsnippers cadeau, en in samenwerking met Rotary
Delft Vermeer werden paden in het veld aangelegd. Ook
werd de
schilderijlijst -nog
bekend van het
tulpenveld bij het station- hier weer opgebouwd en
werden de tulpenveldjes omheind met paaltjes en touw.
Geregeld werd aan het veld onderhoud gepleegd: slootjes
uitbaggeren en rommel (vooral plastic) opruimen.
Personalia.
Na oproepen via de ‘sociale media’ krijgen we nu hulp
van een aantal vrijwilligers die meehelpen met de
werkzaamheden van DelftBloeit.
Wij zijn heel blij met Giel, Cecil en Jorn die ons helpen
met diverse klussen.
Giel

Cecil

Jorn

Vanaf april is Frans
gekozen als voorzitter van DelftBloeit. Met veel dank, een
passend cadeau en mooie woorden hebben we afscheid
genomen van de eerste voorzitter Ria.
Op termijn zullen we op zoek moeten gaan naar iemand die de
PR en communicatie over wil nemen van Sylvia.
Afscheid
voorzitter Ria

Nieuwe
voorzitter Frans

Vanaf juni verzorgt Olaf samen met de penningmeester de financiële
administratie.

Olaf

Sesamacademie
Er hebben dit jaar maar een paar bijeenkomsten -vooral door corona- met Els en Marjan
plaatsgevonden. Daarbij werd steeds verder gesleuteld aan een beleidsplan dat voor de
eerstkomende 5 jaar als leidraad voor DelftBloeit moet fungeren. Wij hopen in 2021 het
beleidsplan (met daarin o.a. kern- en nevenactiviteiten, partners en een actieplan) af te kunnen
ronden.
Inholland
Na intensief heen-en weer mailverkeer tussen Inholland en DelftBloeit werd op 24 juni een
intentieverklaring voor samenwerking ondertekend door dhr. Dirk van der Bijl (vestigingsdirecteur
van Inholland Delft) en Frans. Het is de bedoeling dat DelftBloeit vooral projecten, ideeën en cases
aanlevert en dat Inholland met kennis, kunde en studenten meewerkt aan het verwezenlijken van
de doelen van DelftBloeit. Tot dusver vormt corona nog een te grote barrière voor een praktische
invulling van deze samenwerking.
Groensessies
Simon en Frans hebben via zoom deelgenomen aan een drietal “Groensessies”.
Steeds werd na een inleiding door een spreker tussen de ongeveer 20 deelnemers ideeën
uitgewisseld over hoe Delft groener en blauwer kan worden. Dit moet resulteren in een
boekwerkje (verschijningsdatum: voorjaar 2021) met daarin de beste dertig ideeën.
Stadsradio Delft en pers
Frans heeft dit jaar 3 keer via Stadsradio Delft mogen vertellen over de acties
van DelftBloeit.
Ter sprake kwamen de beide velden en de samenwerking met de Rotary,
Natuurmonumenten en de Mgr. Bekkersschool. Ook kwamen de Gasthuisplaats
en de samenwerking met Inholland aan bod. De acties van DelftBloeit
verschenen meermalen in de pers.
Kunstwerk
Simon is de grote bedenker, inspirator en uitvoerder van dit kunstwerk: een metershoge kunststof
vaas met tulpen. Frans hielp hem met het maken van dit
werk. Dit alles was mogelijk dankzij een gift van de gemeente.
Later kwamen hier zonnepanelen, leidingen en een
dompelpomp bij, zodat het kunstwerk tevens kon dienen als
waterreservoir voor irrigatie van de zonnebloemen. Het
kunstwerk werd op het eind van het jaar verplaatst naar het
veld aan de Martinus
Nijhofflaan. Bij een flinke storm in december waaide het
kunstwerk om; gelukkig hebben 6 potige mannen van de
brandweer het weer overeind gezet. Simon en Frans hebben
het kunstwerk verzwaard met enkele honderden liters water.

Cortenstalen bakken
Nadat het Student Hotel (bij het station)
gereed kwam, moest de gemeente zorgen
voor wat ‘groen’. DelftBloeit kreeg – via onze
contactpersoon met de gemeente, Irma
Louwers- 25 cortenstalen bakken die, m.b.v.
“Lekker Groen”, werden gevuld met een keur
aan verschillende planten. De bakken zijn na
een jaar eigendom van DelftBloeit. Wij kunnen
ze dan op andere plaatsen inzetten.
Overige contacten
Wij zijn in gesprek met GGZ Delfland, om te kijken of we daar een nog aan te schaffen keet mogen
stallen. Als tegenprestatie willen we met cliënten van GGZ Delfland ieder jaar een zekere
hoeveelheid tulpen op hun terrein poten.
Met Mirte van I Change is gesproken of er voldoende raakvlakken zijn om gezamenlijke
activiteiten te ontplooien; vooralsnog zijn er weinig overlappingen.
Met wethouder Martina Huijsmans is via een zoomgesprek met Simon en Frans, in het voorjaar
gesproken over hoe DelftBloeit kan helpen bij het ‘vergroenen’ van de stad.
Er is vooral gesproken over de Gasthuisplaats: groen i.p.v. parkeerplaatsen. Er zit nog weinig schot
in dit politiek gevoelig dossier.
Met Annie Breeuwsma van De Papaver is gesproken over het ‘green team’, demo-tuintjes bij de
TU, schooltuintjes en een on-line platform waaraan Annie werkt om privéruimtes te ‘vergroenen’.
Met Louise Rahardjo van Rotary Delft Vermeer is meermalen contact geweest vanwege hun
deelname aan de actie “End polio now”. Het resultaat van deze samenwerking: 6000 tulpenbollen
voor het veld aan de Martinus Nijhofflaan en genoeg vrijwilligers die hielpen bij het planten van de
tulpen en het maken van de houtsnipperpaden.
Stichting DelftBloeit
De Stichting DelftBloeit is gevestigd in Delft, is ingeschreven bij de KvK onder nummer 70651345
en heeft de ANBI-status.
Het bestuur bestaat uit:
voorzitter:
tot 1 april: Ria Duijndam
vanaf 1 april: Frans Geerlink
secretaris / penningmeester: Simon Huiberts
PR en communicatie: Sylvia Looijestijn
Lenie en Simon
Het bestuur wordt ondersteund door:
Lenie Huiberts
Olaf van der Velden: financiële administratie (adfivedelft.nl)

Het bestuur en de vrijwilligers verrichten hun werk voor DelftBloeit
onbezoldigd.

maart 2020

Sylvia

