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Voorwoord
Het bestuur van Stichting Vrienden van de Eik kijkt met een goed gevoel terug op 2021. We
hebben in het voorjaar de perken gevuld met planten en heesters. Er is ook een dahliaperk
aangelegd. Alles is goed aangekomen.
Er zijn twee insectenhotels gemaakt door een vrijwilliger en samen met de bewoners zijn ze
gevuld. Dit was een zeer leuke dag.
In november hebben we meegedaan aan een actie van Natuur en Milieu Overijssel die ons
ongeveer 70 vruchtdragende struiken opleverde tegen een kleine vergoeding. Deze struiken
hebben we geplant met leerlingen van SBO De Vonder. Ze staan langs de hekken en langs
de toekomstige afrastering van de dierenweide. De vruchtdragende struiken zijn bedoeld
voor de vogels en vleermuizen.
De kinderen hebben tussen deze struiken ook nog narcissen en sneeuwklokjes geplant,
zodat er iets vroeger in het voorjaar ook al enige bloei in de tuin is.
De moestuin hebben we veranderd in een bessentuin. De moestuin vergde veel onderhoud
en het schoonmaken van de groenten vergde ook zoveel tijd dat dit geen meerwaarde meer
had. De bewoners ( en begeleiders) kunnen in 2022 bessen en aardbeien plukken.
De kruidentuin en de pluktuin hebben dit jaar hun diensten al goed bewezen. Er is heel veel
gebruik van gemaakt.
Voor 2022 zijn er ook al weer flinke plannen. We willen een afrastering plaatsen net voor de
fruitbomen. De bedoeling is dat hier een paar dwerggeitjes in komen te dartelen en een paar
kippen. In het voorjaar worden de eieren, samen met de bewoners in de broedmachine
gelegd. De kuikens zullen de eerste weken in de huiskamer opgroeien om daarna naar de
tuin te verkassen.
We hebben het plan om een pad door het klein dierenverblijf te leggen, zodat de bewoners
goed in contact kunnen komen met de dieren. Tegelijkertijd maakt dit pad de achtertuin al
iets toegankelijker.
Het dierenverblijf moet ook worden opgeknapt met een likje verf.
Als laatste doel hebben we het slaan van een bron voor het besproeien van de planten en
struiken, want dat bleek ondanks de nattere zomer wel noodzakelijk.
We hopen komend jaar weer veel bezoekers te zien in de mooie tuin. In het voorjaar
verwachten we weer veel bloeiende tulpen van de duizenden bollen die we hebben geplant
met de leerlingen van De Vonder. Vorig jaar had men het over “De kleine Keukenhof”. Ga dit
zeker een keer bekijken!

Slagharen, januari 2022
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JAARREKENING 2021

BALANS

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen

2021

2020 Passiva
Eigen vermogen

3.345,49

3.007,20

3.345,49

3.007,20

2021

2020

3.345,49

3.007,20

3.345,49

3.007,20

2021

2020

1.161,77
0,00
133,40
0,00

0,00
0,00
89,14
386,65

338,29

3.007,20

1.633,46

3.482,99

INKOMSTEN EN UITGAVEN

Inkomsten
Vrienden
Subsidies / schenkingen
Overige ontvangsten

2021
255,00
945,00
433,46

2020 Uitgaven
0,00 Uitgaven t.b.v. projecten
2.424,00 Bestuurskosten
1.058,99 Bankkosten
Overige uitgaven
Saldo jaar

1.633,46
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3.482,99

TOELICHTING ONTVANGSTEN
In 2021 hebben wij 11 vrienden mogen verwelkomen. Daarnaast zijn van diverse personen
en bedrijven eenmalige schenkingen ontvangen. Onder de overige ontvangsten zijn de
jaarlijkse bijdrage van de Zorgzaak en Rabobank clubsupport opgenomen.

TOELICHTEN UITGAVEN
De uitgaven betreffen uitgaven voor de tuin achter de Eik en bankkosten.

OUTLOOK 2022
Voor 2022 is geen begroting opgesteld. De ambitie van de Stichting is om meer donateurs te
werven en er zal actief naar fondsen worden gezocht. Uitgangspunt is dat alle inkomsten
benut worden voor activiteiten rondom de Eik. De bestuurs- en administratiekosten zullen tot
het hoogst noodzakelijke beperkt worden. Exploitatietekorten zijn niet toegestaan.
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