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Samenvatting
Een van de hoogtepunten in 2019 was de aftrap van het project Natuurzone met gedeputeerde
Henk Staghouwer. Het project werd in rap tempo voltooid en nu is het afwachten hoe de
natuurzone zich vanzelf gaat ontwikkelen, welke plantensoorten er gaan groeien. Daarnaast hebben
we ingezet op het vinden van een andere plek in de regio voor de laanbomen die op het terrein over
waren. De bomen zijn deels verkocht en deels gedoneerd aan maatschappelijke projecten waarvoor
weer milieucompensatie-donaties zijn teruggekomen. Via de bomenverkoop, nieuwsbrieven en
persberichten hebben we een groot netwerk opgebouwd 662 contacten.
Met verschillende open dagen, rondleidingen, proeverijen, lunches en netwerkbijeenkomsten
hebben we laten zien wat het voedselbos aan potentie in huis heeft. Veel energie is er gaan zitten in
het proces met de gemeente voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de bouw van
de inspiratieruimte. Het belangrijkste is dat veel mensen (vooral ouderen) uit de regio enthousiast
zijn geworden om mee te helpen het voedselbos verder te ontwikkelen: het buiten bezig zijn in met
verbouwen van gezonde voeding en de sociale contacten vormen en de verbinding met de natuur
geven zingeving en versterken het welzijn van ouderen. Voor details verwijzen we graag naar de
maand- en kwartaalverslagen van 2019 op onze website www.voedselbosglimmen.nl.
Feiten en cijfers 2019
Wat
Biodiversiteit nieuwe
soorten aangeplant

Aantal
Ca 40

Bezoekers
Vrijwilligers
Werkdagen

514
61
48

Vrijwilligers inzet
Studenteninzet
Bomen gedoneerd

1500
uur
25
81

Activiteiten

26

Samenwerkingspartners

70

Netwerk
Pers

662
13

Betreft
O.a. abrikozen, nashipeer, amandelen, (kwee)peren, diverse
soorten bessen, hazelnoten, pecannoten, moerbei, olijfwilg,
sechuanpeper
Incl. activiteiten, persbezoek, bezoek verkopers
Per 31 december 2019
Rooien, planten, takkenril maken, mulchen, maaien, oogsten,
oogst verwerken,
12 werkdagen georganiseerd met vrienden van, kerngroep bijna
dagelijkse inzet, excursie naar tuin in de Stad
Studenten van Terra Groen college, Hanze Hogeschool, RUG,
Als tegenprestatie voor donatie en CO2 compensatie
herplantplicht
Rondleidingen, proeverijen, leerwerkdagen, bomenophaaldagen,
open dagen, voedselboslunches,
Organisaties, bedrijven, voedselbosinitiatieven, in verschillende
stadia van samenwerking
Contacten met particulieren, bedrijven, organisaties, pers
Waaronder RTV Noord journaal, RTV radio interview, Dagblad van
het Noorden, Harener Weekblad, NMF Groningen
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Jaarrekening en Balans
Verlies & Winst
Opbrengsten
Inkomsten uit donaties en
subsidies

€28.759,54

Inkomsten uit verkoop bomen

€41.372,19

Totaal Baten

€70.131,73

Kosten
Productiekosten

€17.887,61

Huisvestingskosten

€ 4.000,00

Verkoopkosten

€ 427,11

Algemene kosten

€ 2.345,18

Kantoorkosten

€ 1.314,61

Vervoerskosten

€ 1700,00

Bijzondere Baten en lasten

€ 156,22

Inkopen en werk derden

€48.436,32

Totaal lasten

€76.267,05

Resultaat

-

€6.135,32

Toelichting Verlies & Winst Rekening
In 2019 zijn er naast de verkoop van de kwekerijbomen, inkomsten geweest uit subsidies en donaties. O.a.
een subsidie van € 25.000 van de Provincie Groningen voor de aanleg van de natuurzone. De hoogste
kosten bestonden dan ook uit de productiekosten die gepaard gingen met de aanleg en de inkoop van de
bomen en de rooiwerkzaamheden (werk derden) op het perceel. De huisvestingskosten bestaan uit de
pacht van de grond en in de algemene kosten zijn de onkostenvergoedingen voor bestuur en vrijwilligers.
Door de inzet van vrijwilligers blijven de overige kosten beperkt.
Balans
Bezittingen
Debiteuren

€ 3.975,00

Triodos bankrekening

€23.450,95

Totaal Bezittingen

€27.425,95

Schulden
Eigen vermogen

-€4.946,31

Crediteuren

€11.660,77

Vooruitontvangen subsidie

€9.000,00

Nog te betalen

€11.711,49

totaal schulden

€27.425,95

De post crediteuren betreft de inkoop van de bomen van het vierde kwartaal die in januari 2020 wordt
afgerekend. De vooruitontvangen subsidie is een subsidie van de Provincie Groningen voor het aanleggen
van de oprijlaan die voor 90% wordt uitgevoerd in 2020. De nog te betalen bestaan voor de niet
uitbetaalde onkostenvergoedingen aan het bestuur en de niet uitbetaalde pacht voor het terrein.
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