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Bestuursverslag

In deze eerste jaarrekening verantwoorden wij ons als bestuur over het afgelopen boekjaar 
2015. Het jaar 2015 was een bijzonder en roerend jaar. In dit jaar is er verder handen en 
voeten gegeven aan het burgerparticipatietraject dat in 2013 in gang is gezet. Dit alles met als 
doel het vervullen van de behoeften, ontmoeten en educatie in de Zwolse wijk stadshagen. 
Deze behoefte is reeds sinds 1999 uitgesproken.

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van het opbouwen van draagvlak, het opbouwen van 
een organisatie en het herwinnen van vertrouwen van verschillende stakeholders. Nu wij ver in 
2016 zijn, weten wij dat wij hierin zijn geslaagd en zijn wij bijzonder trots op het tekenen van 
de contracten met de gemeente en de aannemer op 18 juli 2016.

Doel
Doel van onze stichting is zoals het in de statuten is omschreven:
• de stichting heeft ten doel het dienen van het algemeen belang van de bewoners van de 
Zwolse wijk Stadshagen, door het realiseren, continueren en faciliteren van een 
ontmoetingsplek voor de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen en het (doen) exploiteren 
van een kinderboerderij (inclusief educatieve ruimten), een plaats voor avontuurlijk spelen en 
stadstuinen, alsmede al hetgeen dat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn; 
• de stichting heeft geen winstoogmerk.

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar
Gedurende het boekjaar zijn plannen uit de werkgroepen nader geconcretiseerd evenals de 
afspraken met de gemeente. Alle partijen hebben hun beste beentje voor gezet om mee te 
groeien naar de nieuwe tijd die deze maatschappelijke onderneming "voor en door de wijk" 
mogelijk gaat maken. In dit jaar heeft de gemeente vooruitlopend op het besluit van het 
college om de investeringssubsidie over te dragen, een garantstelling van EUR 27.630,- voor de 
voorbereidingskosten afgegeven. Dit heeft ons in staat gesteld om het in gang gezette werk te 
kunnen vervolgen.
In het afgelopen jaar zijn er ontzettend veel mijlpalen bereikt en zijn er veel tegenslagen 
opgevangen. Zo hebben wij eind 2015 helaas moeten constateren dat onze crowdfundingactie 
niet is geslaagd. Het benodigde budget was dan niet gerealiseerd, er zijn wel ontzettend veel 
verbindingen gelegd.
Samen met onze strategische partner, de Gemeente Zwolle hebben wij de mogelijkheden 
onderzocht en gevonden om na de crowdfunding toch de langvervulde behoefte te kunnen 
vervullen. Het realiseren van een ontmoetingsplek in het groene hart van de wijk Stadshagen. 
Er is een vangnetconstructie in het leven geroepen die maakte dat wij als stichtingsbestuur, 
hoofdelijk aansprakelijk, de aanbesteding konden starten in begin 2016.

Via onze website www.parkdestadshoeve.nl ziet u een actueel overzicht van de activiteiten tot 
op heden en nodigen wij u van harte uit bij te dragen aan het mooiste park van Nederland.

Zwolle, 4 augustus 2016
Bestuur Stichting de Stadshoeve

Boskampstraat 1
8043 RH ZWOLLE
info@parkdestadshoeve.nl
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Stichting de Stadshoeve

Jaarrekening 2015

Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)

ref. EUR EUR EUR EUR

Activa

Vlottende activa

Vorderingen 6.668             3.544             

6.668             

Liquide middelen

Banktegoeden 2.891             16.376           

2.891             

Totaal activa 9.559             19.920          
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Stichting de Stadshoeve

Jaarrekening 2015

ref. EUR EUR EUR EUR

Passiva

Eigen vermogen 7.385             

Bestemmingsfondsen 8.175             7.385             

Bestemmingsreserves 2.891             2.261             

Overige reserves 11.066           4.491             

-                  14.137           

Kortlopende schulden 1.600             

Crediteuren 2.891             5.783             

Totaal passiva 20.051          19.920          
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Stichting de Stadshoeve

Jaarrekening 2015

Staat van baten en lasten

EUR EUR EUR EUR

Baten

Giften -                  4.143             

Subsidies -                  42.673           

Overige baten -                  1.040             

Totaal baten -                  47.856           

Lasten

Bestuurskosten -                  1.327             

Exploitatiekosten 1.094             

Promotie en fondsenwerving 8.902             

Bouwadvies 22.294           

Bankkosten -                  102                 

Totaal lasten -                  33.719           

Saldo Exploitatie -                 14.137          

Restultaatverdeling

Ten gunste van de overige reserves 4.491             

Toevoegen aan bestemmingsfonds promotie 5.728             

Toevoegen aan bestemmingsfonds bouw 1.657             

Toevoegen aan bestemmingsreserve spelen 1.205             

Toevoegen aan bestemmingsreserve tuinen 1.056             

14.137          
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Jaarrekening 2015

Toelichting op de jaarrekening
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Waarderingsgrondslagen

Algemene toelichting
Activiteiten
De activiteiten van Stichting de Stadshoeve hebben ten doel:
• de stichting heeft ten doel het dienen van het algemeen belang van de bewoners van de 
Zwolse wijk Stadshagen, door het realiseren, continueren en faciliteren van een 
ontmoetingsplek voor de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen en het (doen) exploiteren 
van een kinderboerderij (inclusief educatieve ruimten), een plaats voor avontuurlijk spelen en 
stadstuinen, alsmede al hetgeen dat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn; 
• de stichting heeft geen winstoogmerk.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn 640 "Organisaties zonder 
winststreven".

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs tenzij anders vermeld.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is opgebouwd uit bestemmingsfondsen, bestemmingsreserves en overige 
reserves. Binnen het eigen vermogen is het vrij besteedbaar vermogen de overige reserves.

Bestemmingsfondsen
Wanneer derden een oormerk meegeven aan de giften aan de stichting worden deze gelden 
enkel aan dit oormerk besteed. Deze gelden worden separaat verantwoord in een 
bestemmingsfonds.

Bestemmingsreserves
Wanneer het bestuur besluit delen van de overige reserves voor een bepaald doel aan te 
wenden worden deze separaat verantwoord in de bestemmingsreserves.



Stichting de Stadshoeve

Jaarrekening 2015

Toelichting op de balans en de winst en verliesrekening
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Overige reserves 
De overige reserves betreffen reservemiddelen waar nog geen bestemming aan is gegeven, 
maar zullen eveneens worden besteed in het kader van de doelstelling. 

Kortlopende schulden 
Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.



Stichting de Stadshoeve

Jaarrekening 2015

Toelichting op de posten van de jaarrekening

Vorderingen 31 dec. 2015 31 dec. 2015

De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: EUR EUR

Vooruitbetalingen 8.175             3.544             

Af: Voorziening voor oninbaarheid -                  -                  

8.175             3.544             

Liquide middelen 31 dec. 2015 31 dec. 2015

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: EUR EUR

Rabobank rekening courant 14.226           

Rabobank Doelsparen 2.150             

2.891             16.376           

De liquide middelen zijn per direct opeisbaar.

Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen

Derden hebben een oormerk meegegeven aan de gelden in de bestemmingsfondsen.

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt:

Promotie  Bouw Totaal

EUR EUR EUR

Stand per 1 januari -                  -                  -                  

Toevoeging uit resultaatverdeling 5.728             1.657             7.385             

Onttrekking uit resultaatverdeling -                  -                  -                  

Stand per 31 december 5.728             1.657             7.385             
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Stichting de Stadshoeve

Jaarrekening 2015

Toelichting op onderscheiden posten van de jaarrekening
Bestemmingsreserves

Het bestuur heeft een oormerk meegegeven aan de gelden in de bestemmingsreserves.

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

Spelen  Tuinen Totaal

EUR EUR EUR

Stand per 1 januari -                  -                  -                  

Toevoeging uit resultaatverdeling 1.205             1.056             2.261             

Onttrekking uit resultaatverdeling -                  -                  -                  

Stand per 31 december 1.205             1.056             2.261             

Overige reserves

De overige reserves staan ter vrije beschikking aan het stichtingsbestuur.

Het stichtingsbestuur tracht een weerstandsvermogen op te bouwen zodat een gezonde

exploitatie opgebouwd kan worden waarbij risico's beheersbaar blijven.

Het verloop van deze reserve was als volgt:

31 dec. 2015

EUR

Stand per 1 januari -                  

Mutatie uit resultaatverdeling 4.491             

Stand per 31 december 4.491             

Crediteuren 31 dec. 2015 31 dec. 2015

Per jaareinde stonden er nog een aantal rekeningen open: EUR EUR

Crediteuren 1.600             5.783             
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Stichting de Stadshoeve

Jaarrekening 2015

Toelichting op onderscheiden posten van de jaarrekening
Baten 0

Giften 2015

Giften worden spontaan gestort op onze rekening of nadat inwoners van 2015

Stadshagen vriend zijn geworden van de Stichting. EUR

Spontane giften 4.974             1.408             

Bedrijfsleven 30.800           150                 

Incasso vrienden van de Stadshoeve 1.380             

Scholenactie 7.500             1.205             

43.274           4.143             

Subsidies -1132

Subsidies hebben een opgelegd bestedingsdoel. Resultaten die hierop worden behaald 

kunnen niet aan een ander onderdeel van de stichting besteed worden. In 2015 hebben 

wij de volgende subsidies ontvangen. Alleen de gelden die daadwerkelijk zijn ontvangen 

worden verantwoord. Waar gelden nog niet zijn besteed zullen deze worden opgenomen 

in de verschillende bestemmingsfondsen en of reserves.

2015

EUR

Gemeente investeringssubsidie 4.974             23.951           

Gemeente Zwolle startsubsidie promotie en inrichting 30.800           14.630           

Oranjefonds NL Doet 400                 

De Groene Loper, Natuur en Milieu overijssel 1.000             

Diverse projectsubsidies 7.500             2.692             

43.274           42.673           

Overige baten 2015 2015

Voor sponsoring worden tegenprestaties geleverd. EUR EUR

Sponsoring bedrijfsleven 100                 1.040             
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Jaarrekening 2015

Toelichting op onderscheiden posten van de jaarrekening
Lasten

Bestuurskosten 2015 2015

EUR EUR

Oprichting 2.480             446                 

Bestuurskosten 1.032             806                 

Internetkosten -1.132            4                     

Administratiekosten 691                 71                   

3.071             1.327             

Exploitatiekosten 2480 2015

EUR EUR

Exploitatiekosten tuinen 2.480             94                   

Exploitatiekosten Educatie 1.032             1.000             

3.512             1.094             

Promotie en fondsenwerving EUR 2015

EUR EUR

Beurzen en festivals 2.480             435                 

Drukwerk 1.681             

Wijkbijeenkomst 2.204             

Video 620                 

Promotiemateriaal 1.291             

Crowdfunding 1.754             

Advertenties 1.032             200                 

Vrijwilligersbijeenkomst -1.132            315                 

Vrijwilligersattentie 691                 402                 

3.071             8.902             
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Stichting de Stadshoeve

Jaarrekening 2015

Beloning bestuurders 2015 2015

EUR EUR

Totaal van de beloning aan de leden van het bestuur -                  nihil

Ondertekening jaarrekening

Zwolle 13 september 2016

Bestuur stichting de Stadshoeve

M.J. Hendriksen Y.J. de Vries-Chang

Voorzitter Penningmeester

J. de Jonge-Warner E.M. Verheijen

Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid

D.J. Hemmelder

Algemeen bestuurslid
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Jaarrekening 2015

Bijlagen
Verslag van de kascommissie
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