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Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve

Escamplaan 1750

2547 HG  Den Haag

Den Haag, 1 februari 2022

Betreft: jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van uw stichting

samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De balans per 31 december 2021, de resultatenrekening van 2021 alsmede de toelichting op deze

stukken welke samen de jaarrekening 2021 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de voor de daarop gebasseerde

jaarrekening berust bij u.

 

Hoogachtend,

Admyra

W.J. van den Bos
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Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve

ALGEMEEN Den Haag

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 24 november 2011 verleden voor notaris mr. R.O. Kleijne te Den Haag

is opgericht Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve (hierna: stichting)

Doelstelling

De activiteiten van de stichting, statutair gevestigd Escamplaan 1750 te Den Haag, bestaan

voornamelijk uit het zonder winstoogmerk exploiteren van stadsboerderij De Nijkamphoeve 

en zorg dragen voor het behoud daarvan.

Doelbestedingen

De stichting heeft ten doel het behoud en het exploiteren van de stadsboerderij De Nijkamphoeve.

Ter bekostiging hiervan, worden donateurs gezocht. Gezien het feit dat de stichting een non-profit 

organisatie is, zullen de eventueel in een jaar gerealiseerde batige saldi aan het vermogen van de 

stichting worden toegevoegd. De batige saldi worden aan de bestemmingsreserves toegevoegd om 

eventuele tekorten in de toekomst te kunnen compenseren met eigen middelen. De beschikbare

geldmiddelen zullen in eerste instantie gebruikt worden voor de exploitatie van de stadsboerderij.

De overige beschikbare geldmiddelen zullen worden gebruikt voor het onderhoud van de 

stadboerderij, hiervoor is een onderhoudsplan opgestelld.

Resultaatverwerking 2020

Tijdens de bestuursvergadering, gehouden op 2 maart 2021, is de jaarrekening 2020 vastgesteld. Het

resultaat over het boekjaar 2020 bedroeg € 18.889,-. Dit bedrag is overeenkomstig door het

bestuur gedane voorstel toegevoegd aan het vermogen.
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Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve

Den Haag

BESTUURSVERSLAG

Het jaar 2021 werd door de pandemie anders dan we hadden gewild. Alle evenementen, die we gepland

hadden moesten worden geschrapt of in een andere vorm worden uitgevoerd. Toch konden tal van

activiteiten in de zomer binnen de op dat moment geldende maatregelen toch doorgaan. Ook het

bezoekersaantal is in dit jaar coronajaar zeer hoog, bijna 24.000 bezoekers genoten van onze

Buurtboerderij, dit ondanks het feit dat we pas weer in mei publiek konden verwelkomen.

Naast de vrijwilligers, die de dierenzorg voor hun rekening namen, en de theehuis-, educatie-,

communicatie-, groenonderhoud- en klusvrijwilligers, ontstond een nieuwe groep vrijwilligers, die gehoor

gaf aan de vraag om onze ezels de broodnodige lichaamsbeweging te geven. Zeven dagen per week

wordt zowel `s ochtends als `s middags door vrijwilligers met de 4 ezels gewandeld. Met de ezels wordt

wanneer dit mogelijk is vanwege de coronaperikelen het verpleeghuis Houtwijk bezocht en ook een

enkele maal verpleeghuis Nolenshaghe.

Financieel was 2021 weer een goed jaar. Hoewel er geen inkomsten uit evenementen en educatie

kwamen in dit coronajaar, werd dit gecompenseerd door de goede inkomsten uit de verkopen van koffie

en thee met lekkers vanuit het theehuis. Optredens van musici op de zondagmiddag zorgden mede voor

het klinkende resultaat. Ook onze donateurs gaven dit jaar weer met gulle hand en aan het eind van het

jaar ontvingen we nog een zeer grote gift van een 100-jarige dame en haar familie.

Om de hoge kosten van de gebitsbehandeling van ezel Maaike te dekken werden tal van bijdragen

gestort en werden er allerlei creatieve publieksacties gevoerd. De sponsoractie van de Rabo Club Support

voor de tandartskosten leverde ruim € 2.500, - op.

Bij de lasten vallen de gestegen huisvestingskosten op, onder meer door de gestegen energielasten.

Verder zijn in de gestegen onderhoudskosten van de boerderij de kosten van het nieuwe pluimvee-

onderkomen en met name de fundering zichtbaar. Bij de zeer hoge theehuisomzet past de bijbehorende

gestegen inkoop van de horeca. De kosten van dierenverzorging zijn niet alleen hoog door de

gebitsbehandeling van Maaike. Door de keuze om de dieren bij ons oud te laten worden stijgen de

veeartskosten en de kosten voor bijvoorbeeld aangepast voer.

Bij het bestuur is medio 2021 de voorzittershamer aan een nieuwe voorzitter overhandigd, na het vertrek

van de vorige voorzitter naar het buitenland. Ed Vols, betrokken vanaf de oprichting heeft zijn taken als

bestuurslid accommodatie neergelegd. Gelukkig is zijn functie weer ingevuld en is ook een tweede

penningmeester toegetreden tot het bestuur.

Het batig saldo, dat ultimo 2021 resteert wordt in de reserve groot onderhoud opgenomen. Er zijn

diverse grote en kleine zaken die onderhoud behoeven, van het dak boven de bijenkorven tot vervanging

van de hooischelf en de drainage van de weiden. De reserve om de gevolgen van de coronamaatregelen

te kunnen opvangen, die in 2020 werd gevormd (€ 7.500) wordt aangehouden. 
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Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve

Den Haag

Resultaatvergelijking  

 

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de 

resultatenrekening over 2021 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2020.

Baten en lasten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

 

 

€ €

Donaties, sponsoring 25.057 26.985

Adopties 3.625 6.570

Contante verkopen 8.439 19.399

RABO clubsupport 0 2.587

Acties en educatie 5.124 2.910

Baten opheffing huurdersvereniging Escamp 10.000 0

Tegemoetkoming Stadsdeelkantoor 4.500 0

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) 4.000 0

ING Bank actie "Help Nederland Vooruit" 5.000 0

Verhuur tuinen en theehuis 5.663 6.155

Totaal baten  71.408 100,0% 64.606 100,0%

  

  

Afschrijvingen 2.083 2,9% 2.083 3,2%

Huisvestingskosten 8.610 12,1% 11.990 18,6%

Exploitatiekosten boerderij en hobbytuinen 7.209 10,1% 11.195 17,3%

Dierenverzorging 19.988 28,0% 21.746 33,7%

Horecakosten 3.641 5,1% 8.787 13,6%

Promotie- en activiteitenkosten 1.504 2,1% 1.168 1,8%

Vrijwilligerskosten 5.101 7,1% 2.436 3,8%

Organisatiekosten 3.692 5,2% 2.737 4,2%

Totaal kosten  51.828 0,0% 62.142 96,2%

  

Bedrijfsresultaat  19.580 0,0% 2.464 3,8%

  

Rente spaarrekening 0 0,0% 4 0,1%

Rente lening o/g KNHM Participaties BV -554 0,0% -734 -1,1%

Rente obligaties -137 0,0% -240 -0,4%

    

Netto resultaat 18.889 0,0% 1.494 2,3%

    

2020 2021
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Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve

Den Haag

Balans per 31 december 2021
 

     

ACTIVA € €

VASTE ACTIVA     

Materiële vaste activa 6.894 4.811

6.894 4.811

VLOTTENDE ACTIVA   

Vooruitbetaalde verzekeringen 1.896 0

  1.896  0

LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank, rekening-courant 11.322 13.567

Rabobank, bedrijfsspaarrekening 48.514 43.519

Kas 236 236

60.072 57.322

Totaal  68.862  62.133

31 december 202131 december 2020
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Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve

Den Haag

Balans per 31 december 2021
 

     

31 december 202131 december 2020

PASSIVA € €

EIGEN VERMOGEN

Reserve voor groot onderhoud 11.056  12.550  

Reserve voor coronaverliezen 7.500 7.500

  18.556  20.050

LANGLOPENDE SCHULDEN

KNHM Participaties BV 31.996 28.557

Obligaties 11.000 8.000

42.996 36.557

KORTLOPENDE SCHULDEN

Vooruitontvangen donaties en adopties 4.250 0

Vooruitontvangen huuropbrengsten tuinen 2.160 2.100

Vooruitontvangen Anton Constanse hobbytuinen 0 1.250

Borg sleutel 900  875  

Nog te betalen kosten 0 1.301

  7.310  5.526

Totaal   68.862  62.133
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Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve

Den Haag

Staat van baten en lasten over 2021
 

 

 € €

Baten

Donaties, sponsoring 25.057  26.985  

Adopties 3.625  6.570  

Contante verkopen 8.439 19.399

RABO clubsupport 0 2.587

Acties en educatie 5.124 2.910

Baten opheffing huurdersvereniging Escamp 10.000 0

Tegemoetkoming Stadsdeelkantoor 4.500 0

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) 4.000 0

ING Bank actie "Help Nederland Vooruit" 5.000 0

Verhuur tuinen en theehuis 5.663 6.155

Totaal baten   71.408  64.606

Lasten

Afschrijvingen 2.083 2.083

Huisvestingskosten 8.610  11.990  

Exploitatiekosten boerderij en hobbytuinen 7.209  11.195  

Dierenverzorging 19.988  21.746  

Horecakosten 3.641  8.787  

Promotie- en activiteitenkosten 1.504  1.168  

Vrijwilligerskosten 5.101 2.436

Organisatiekosten 3.692 2.737

Totaal kosten   51.828  62.142

Bedrijfsresultaat   19.580  2.464

Rente spaarrekening 0 4

Rente lening o/g KNHM Participaties BV -554  -734

Rente obligaties -137 -240

    

Netto resultaat  18.889  1.494

Resultaatbestemming:

Donatie bestemmingsreserve coronaverliezen (baten) 7.500

Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud (baten) 11.056 1494

Donatie bestemmingsreserve cumulatieve baten en lasten (baten) 333

18.889 1.494

2020 2021
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Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve

Den Haag

Ondertekening bestuur

Den Haag,

Bestuur:

Naam: Handtekening: Datum ondertekening:

L.A.R. Waling-Boot

Voorzitter

J.M. Treebusch

Secretaris

W.P. van Oostrom

Penningmeester

J.T. Beijersbergen

2e penningmeester

W.M. Heijnen

Bestuurslid accommodaties

J. Korving

Bestuurslid vrijwilligers


