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1. Rapport  

1.1 Algemeen  
 

Oprichting De stichting De Voedseltuin Overvecht werd, volgens de akte, opgericht op 14-01-

2015.  

Doelstelling  

1. De Stichting heeft ten doel:  

a. het bevorderen van de gezondheid van de mensen door een gevarieerd aanbod in biologische 

verantwoorde voeding;  

b. het bevorderen van (arbeids)participatie van (kansarme) personen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt;  

c. het behouden van de planeet door mensen op een verantwoorde manier voedsel te laten 

produceren;  

d. het verbinden van buurtbewoners en ondernemers;  

e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;  

2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken 

van winst.  

3. De stichting tracht haar doel te bereiken door:  

- het exploiteren van een biologisch verantwoorde voedseltuin;  

- bewoners en ondernemers in de gelegenheid te stellen onder professionele begeleiding te 

werken in de tuin en in ruil daarvoor een deel van de opbrengst/oogst beschikbaar te stellen aan 

deze mensen;  

- deze mensen te verbinden met andere bewoners en ondernemers om hiermee de sociale 

binding en betrokkenheid hiermee te vergroten;  

- samenwerkingen aan te gaan met andere partijen die de doelstellingen van de stichting 

onderschrijven.  

Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door: 

P. Lukkien   : Voorzitter (vanaf 23-07-2019) 

M.P.F. Houkamp  : Voorzitter (tot 23-07-2019), lid vanaf 23-07-2019 

F. van der Wal  : Secretaris (vanaf 23-07-2019) 

R.A.E Gomes Monteiro : Secretaris (tot 23-07-2019) 

D.J. Engel   : Penningmeester (vanaf 18-11-2019) 

R.J. Klein Geltink  : Penningmeester (tot 18-11-2019), lid vanaf 18-11-2019 
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Raad van Toezicht 

K.L. Vosjan   : penningmeester, tot 18-11-2019 

B. Dibi    : voorzitter, tot 18-11-2019 

M. van der Sterren  : secretaris, tot 18-11-2019 

 

Per 18 november 2019 zijn de statuten gewijzigd, waarbij  een vereenvoudiging in de 

bestuursstructuur is doorgevoerd. 

De raad van toezicht is opgeheven. Er is een verandering/aanscherping van de 

benoemingsprocedure van bestuursleden doorgevoerd, en een precisering van de 

besluitvormingsprocessen in het bestuur vastgelegd.  

De beleidsnotitie “Good Governance / Administratieve Organisatie-Interne Controle” is vastgesteld, 

waarin de waarborging van het “vier-ogen-principe” bij beleids- en financiële beslissingen en 

uitvoeringsmaatregelen zijn geregeld. 

Het bestuur van de stichting gedraagt zich op basis van deze beleidsnotitie naar de geest van de 

regelingen inzake ‘Good Governance’, die in het maatschappelijk domein van toepassing zijn, op een 

wijze die past bij de schaalgrootte van de stichting  



 

4 | P a g e  
 

1.2 Begrotingsoverzicht  

Uit de staat van baten en lasten volgt het onderstaande begrotingsoverzicht:  
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2. Jaarrekening  
2.1 Balans per 31-12-2019 

(na resultaatbestemming)  

 

 

 

2.2 Staat van baten en lasten 
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2.3 Toelichting op de jaarrekening  

ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld volgens de algemeen aanvaarde  grondslagen van 

financiële verslaggeving.  

Activiteiten De feitelijke activiteiten van Stichting De Voedseltuin Overvecht, statutair gevestigd te 

Utrecht, worden voornamelijk uitgevoerd op en rondom de Voedseltuin Overvecht, gelegen aan de 

Gangesdreef 7A in de wijk Overvecht, Utrecht.  

Valuta De jaarrekening is opgesteld in euro's.  

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij 

bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de 

vorderingen geschiedt onder aftrek van een eventuele voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd 

op individuele beoordeling van de vorderingen.  

Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor 

zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare 

vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.  

Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het 

eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of 

statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. 

Bestemmingsreserve Dat deel van het vermogen dat toegerekend wordt aan een specifiek project of 

opdracht van de stichting, volgens de voor dat project of die opdracht opgestelde begroting. 

Continuïteitsreserve Dat deel van het vermogen dat in reserve gehouden wordt teneinde de 

continuïteit van de Stichting te waarborgen.  

Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter 

dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.  

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING  

Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en 

lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 

die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij 
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voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

Baten Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of 

diensten na aftrek van kortingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, 

sponsorbijdragen en overige ontvangsten die betrekking hebben op het verslagjaar. Baten waarvoor 

een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijk in de (toelichting op) de staat van 

baten lasten vermeld. Indien deze baten in het verslagjaar niet (volledig) zijn besteed, worden de 

nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve(s). Onder baten worden 

ook verstaan rentebaten. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate 

waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode 

toegerekend.  

Beheerslasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

2.4 Toelichting op de balans  
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Het negatieve resultaat behaald gedurende de verslagperiode 2018 werd veroorzaakt door een 

aantal elementen. De belangrijkste daarvan zijn lagere dan begrote opbrengsten uit hoofde van de 

verkoop van groenten aangezien er sprake was van een droog voorjaar, het niet ontvangen van 

zogenaamde dagbestedingsbudgetten (begroot € 3.500) van een zorgpartner, enminder sponsoring  

dan in 2018 begroot. Het negatieve resultaat ad € 10.768 is ultimo 2018 ten laste gebracht van de 

bestemmingsreserve die daarna een saldo had van € 7.023. 

Het licht negatieve resultaat behaald in 2019 wordt met name veroorzaakt door de kosten van de 

accountantsverklaring benodigd ten behoeve van het afleggen van verantwoording ten behoeve van 

het VSB-fonds (€ 3.025) en notariskosten die noodzakelijk waren in verband met het aanpassen van 

de statuten van de stichting. (€ 757). Het negatieve resultaat ad € 1.626 komt ten laste van de 

bestemmingsreserve die ultimo 2019 na resultaatbestemming een saldo kent van € 5.397. 
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Het bestuur:  

P. Lukkien (voorzitter)  
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M. Houkamp 

R.E. Klein Geltink. 

 

Het bestuur heeft het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 per email vastgesteld op 21 april 2020 

De raad van toezicht heeft het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 goedgekeurd per email op 28 

april 2020 

 

 


