
De Stadshoeve
Verbinden, ontmoeten en educatie samenbrengen op Park de Stadshoeve tbv alle inwoners van
de wijk Stadshagen

CBF Erkenningspaspoort

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.

Sinds 1 februari 2017

Dit willen we oplossen
Park de Stadshoeve wil een ontmoetingsplek zijn voor de bewoners
in de wijk Stadshagen. Op ons park is een kinderboerderij aanwezig,
stadstuinen en avontuurlijke speelplekken en een groot
speelkasteel. Voor jong en oud een plek om te ontmoeten en
educatieve activiteiten te doen.

Dit is waar we trots op zijn
Wij zijn nog geen jaar als park open en inmiddels zijn wij voor zowel
de basisscholen in de wijk, als de verschillende partijen die aktief
zijn in onze wijk al een ontmoetingsplek, waar volop wordt genoten
van het park. Aankomend jaar ontwikkelen wij nog verder door!

Dit willen we bereiken
Bewoners in de wijk Stadshagen
meer met elkaar verbinden en in
aanraking brengen met de
boerderijdieren, voorbeeld tuinen en
buiten avontuurlijk te laten spelen.
Door een ontmoetingsplek te zijn, kun
je mensen uit hun isolement halen of
helpen om zich verder te ontwikkelen.

Dit gaven we uit in 2017

€ 75.147

14%

18%

68%

Maatschappelijk doel 68%

Wervingskosten 18%

Kosten administratie
en beheer

14%

Zo bereiken we ons doel
1. Wijk evenementen waar

bewoners elkaar ontmoeten, met
een gezamenlijk thema of
gekoppeld aan een bijzonder
evenement/dag.

2. Evenementen met
welzijnsorganisaties die in onze
wijk aktief zijn, zoals Icare, het
Zonnenhuis, Sportservice en
Stadshagen Totaal.

3. Het openstellen van de stallen
voor de kinderen en andere
bezoekers om in contact te
komen met de boerderijdieren.

4. Als park werken wij samen met
Frion (mensen met een
beperking) en hebben wij 12
dagbestedingsplekken
beschikbaar gesteld.

Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel

€ 50.874

100%

Aankoop en beheer 100%

http://www.parkdestadshoeve.nl
https://www.cbf.nl/uploads/paspoort/jaarverslag-incl-jaarrek-accountantsverkl-2017-de-stadshoeve-id-58887.71b922.pdf


Dit waren onze inkomsten in 2017

€ 141.686

16%

6%

72%

Particulieren 3%

Bedrijven 3%

Subsidies 72%

Organisaties zonder
winststreven

6%

Overig 16%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de
doelstelling

€ 92.569

41%

59%

Bestemmingsreserves 41%
Bestemming door het bestuur bepaald.

Overige reserves 59%
Bestemming (nog) niet door het bestuur
bepaald.

Medewerkers 0

Vrijwilligers 50

Sector Welzijn

Actief  in Nederland
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