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Voorwoord
R’Munt is geworteld!
Welkom in ons zesde jaarverslag.
In 2014 legden we onze eerste tuin aan
samen met stadsgenoten, eind 2018
verhuisden we naar onze vaste locatie in
Rotterdam Zuid. In 2019 is veel werk verzet.
Veel van dit werk heeft tot mooie
resultaten geleid. We zijn supertrots
op onze pionierstuin en kruidentuin,
op de mooie plantcombinaties en de
uitstekende smaak van alle groenten en
kruiden. We zijn tevreden met de kwaliteit
van de gedroogde kruidentheeën
en de groeiende vraag naar knipen plukkaarten. Met veel plezier en
enthousiasme is het ervaringsgerichte
lesprogramma ‘smaak groeit’ verzorgd
voor de basisschoolleerlingen.
Ons gastenteam heeft met veel passie
gekookt en gebakken met alles wat er in
de tuinen te oogsten was. Gasten hebben
genoten van verse hapjes, drankjes
en daarnaast van fijne muziek uit alle
windstreken.
We zijn blij met onze nieuwe buren. De
kennismaking verloopt voorzichtig, stapje
voor stapje. Er is een grote betrokkenheid.
Kinderen voelen zich welkom en
respecteren de kwetsbaarheid van alle
flora en fauna.
Op onze nieuwe, vaste locatie groeit ook
de samenwerking met partners. Stilaan
worden we een onderdeel van zowel

het groene, educatieve als het sociaaleconomische ecosysteem in de stad.
We zijn een lerende organisatie. Integraal
werken aan groene stadsontwikkeling en
groene talentontwikkeling heeft een lange
termijn nodig. Naast een vaste locatie,
zijn klantrelaties voor onze producten en
diensten nodig.
Samen met een trouwe klantenkring
kunnen we een groeizame leeromgeving
en werkomgeving blijven bieden voor de
groentalenten die samen met alle andere
stadsgenoten onze stad levendig groen
en gezonder (gaan) maken.

Stadsontwikkelingen
Rotterdam en Rotterdam Zuid blijft
voortdurend veranderen. De stad gaat
verder verdichten en transformeren en
zoekt naar nieuwe vormen van stedelijk
groen. Met groen worden de gevolgen van
klimaatverandering beheersbaar.
Rotterdam wil iedereen betrekken bij deze
vergroening. Voor bewoners wordt het
steeds aantrekkelijker gemaakt om tuinen
te ontstenen, dak- en/of geveltuinen aan
te leggen.
Gebouweigenaren, bedrijven en
organisaties kunnen onderzoeken of zij
met hun dak of andere buitenruimten
meer groen en waterberging kunnen
creëren.
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In de stadstuinen van R’Munt hebben
we de afgelopen jaren veel kennis,
ervaring en inzicht opgebouwd om ook
buiten de grenzen van onze educatieve
inspiratietuinen aan de Rosestraat mee
te werken aan een groene, levendige en
gezonde stad.

We create a greener city,
let’s make it edible!
We groeien naar een volwassen impactgedreven onderneming.
Naast groene stadsontwikkeling blijven
we heel graag een verbindende schakel
tussen huidige en nieuwe stadsgenoten,
tussen jongeren en ouderen, tussen
mensen uit verschillende windstreken.
Allemaal met een gedeeld verlangen
naar een mooiere, groenere, gezondere,
inclusievere en levendigere stad.
We kunnen dit blijven doen dankzij de
support en de samenwerking van velen:
onze founding partners, partners in de
stad en de buurt, alle gasten en alle
(vrijwillige) medewerkers die met hart en
ziel bijdragen. Dat geeft vertrouwen.
Rotterdam, 29 maart 2020
Ingrid Ackermans

Inspiratie

»

In 2019 is onze oase op Zuid ruim
12.500 bezocht. Een klein deel van
de bezoekers heeft producten
gekocht, thee gedronken op
het terras of geluncht, een
vergadering of netwerkmoment,
ons Let it Grow Lentefestival of
een van de 8 Lyrics and Lemongrass
edities bijgewoond.
570 gasten hebben deel genomen
aan 43 tuintours, proeverijen en
workshops.

»
Groen voor
de Stad

»
Educatie
680 kinderen deden mee aan de
lessenreeks ‘smaak groeit’
(binnen schooltijd)
65 kinderen deden mee
aan groene activiteiten
in hun vrije tijd
In totaal organiseerden
we 85 leermomenten
voor 745 kinderen en
jongeren.

»
Groentalent

+ 3.250 m2 eetbare
stadstuinen, publiek
toegankelijk
+ 200 biodiversiteit
+ 5.000 liter
waterretentie
+ 25% meer productie
ten opzicht van 2018
1 Plukr

26 vrijwillige medewerkers
en stagiairs en 9 zelfstandig
professionals hebben zich
ingezet voor onze groene stad en
een groeizame werkkring voor 17
stadsgenoten met een zorgindicatie of
re-integratievraag.
Alle 52 stadsgenoten hebben bijgedragen in
tuinwerkdiensten, als gastvrouw, gastheer, lesassistent of tuingids. 37 stadsgenoten hebben
deelgenomen aan een training, 2 stadsgenoten
maakten de stap van uitkering naar betaald werk.

1. Bereik en impact
Groen voor de stad

Inspiratie

Vanuit onze vaste locatie kunnen wij ons
steeds beter toeleggen op onze missie:
Groen voor de stad maken, samen met
stadsgenoten.

Sinds het begin in 2014 zijn onze tuinen
ruim 52.000 keer bezocht. Een groot deel
van de bezoekers heeft deelgenomen aan
de activiteiten die wij organiseerden voor
verschillende doelgroepen. We zien nu
een groeiend aantal spontane bezoekers.

Groen voor de stad is een collectieve
dienst. De toegevoegde waarde van de
stadstuinen is beschikbaar voor iedereen.
In het onderzoek 1 ‘Groen loont’ wordt deze
waarde voor verschillende stakeholders
onderbouwd.
Nu wij steeds duidelijker kunnen koersen
op onze groei richting impact-gedrevenonderneming, focust onze professionele
inzet zich op het inspireren en betrekken
van die organisaties en doelgroepen
die daadwerkelijk kunnen bijdragen als
afnemer van ons aanbod.
In onze rol als ontwerpers, adviseurs,
ontwikkelaars, tuinders, koks, verwerkers
en verzorgers van Groen voor de stad
drukken wij onze groene productie
uit in oppervlakte stedelijk groen,
biodiversiteit, omzet uit de stadstuinen en
aantal pluktuinen die wij realiserden en
verzorgden elders in de stad.
1
“Groen in de buurt draagt bij aan zaken
als biodiversiteit, sociale cohesie, vastgoedwaarde,
gezondheid, welzijn en kwaliteit van openbare
ruimte. Met groen in de omgeving worden huizen
meer waard, ADHD symptomen bij kinderen nemen
af en, de juiste aanplant van bomen reduceert
fijnstof tot wel 25%, met alle gezondheidsvoordelen
van dien.” Bron: IVN Groen Loont

2019 was het eerste groeiseizoen op onze
nieuwe plek. Ongeveer een derde van de
bezoekers waren toeristen, internationaal
en regionaal. Ongeveer tweederde waren
stadsgenoten die we vaker zien in onze
tuinen. Maar een klein deel van deze
lokale bezoekers zijn betalende klant.
Uit persoonlijke gesprekken maken we
op dat onze tuinen inspireren. Onze
lunch inspireert tot vegetarisch koken
met verse ingrediënten. Mensen gaan
zelf aan de slag met eetbaar groen of ze
kopen vaker lokale producten omdat ze
de meerwaarde ervan begrijpen. Het is
voor ons interessant om meer onderzoek
te doen naar de mate waarin wij
stadsgenoten (verder kunnen) inspireren.

Educatie
Wij zijn regelmatig getuige van die kleine
momenten dat kinderen inzicht krijgen in
hoe samenwerken met de natuur werkt. En
hoe interesse voor die eetbare natuur en
tegelijk de zorg voor onze leefomgeving
groeit.
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Via de lessen maken kinderen kennis
met onze tuinen. Vervolgens zien wij hen
vaker op de tuin. Ze vragen of ze mogen
meehelpen. Ze ontdekken hoe aardappels
en wortels groeien en waar de smaak van
tandpasta of snoep vandaan komt.

Groentalent
De belangstelling om bij ons
vrijwillige mee te werken is groot. De
meeste aanmelders willen graag als
tuinmedewerker aan de slag om zich
op deze manier het tuiniersvak eigen te
maken, of om te onderzoeken of dit werk
hun past. We hebben ruimte voor een
beperkt aantal tuinmedewerkers omdat
de coördinatiecapaciteit beperkt is.
Bovendien hebben we de plekken voor
tuinmedewerkers beschikbaar gehouden
voor stadsgenoten met een zorgindicatie
of een re-integratievraag.
In 2019 hebben we gewerkt met 17
stadsgenoten met deze kwetsbare positie
op de arbeidsmarkt. Hiervan namen
3 stadsgenoten deel via een officiële
WMO-indicatie voor dagbesteding in
onze tuinen of met werkfit-coaching, 2
stadsgenoten zijn uitgestroomd omdat ze
betaald werk hebben gevonden.

De jonge groentalenten van
Feijenoord die met ons werken
aan een groene, levendige en
gezonde stad.

2. Missie, impactdoelen en pijlers
Missie
Wij maken Groen voor de Stad, samen
met stadsgenoten.

verbinden aan groene talentontwikkeling
voor kinderen en jongeren en voor
stadsgenoten met een kwetsbare positie
op de arbeidsmarkt.

We laten talent groeien, we inspireren
en vergroten het plezier waarmee we
samenwerken aan een levendige, groene
en gezonde stad.

We focussen op drie
impactdoelen, de drie pijlers;

Visie

1. Inspiratie: meer stadsgenoten
inspireren en motiveren tot groene
stadsontwikkeling

Groen levert ecosysteemdiensten en deze
maken steden gezonder. Ons ecosysteem
zorgt namelijk voor een goede balans
van zuurstof en kooldioxide, voor schone
lucht, schoon water, lokaal voedsel en de
verwerking van afval tot grondstof.

Dit werkt volgens the three degrees
of influence- theorie. Met onze tuinen,
de circulaire manier van werken en de
producten die hieruit voortkomen willen
we een inspirerend voorbeeld zijn dat
‘besmettelijk’ is.

In een groene, levendige omgeving voelen
stedelingen zich gezonder en gelukkiger,
blijkt uit vele onderzoeken.

Met onze aanpak groeit bewustwording,
kennis en motivatie bij verschillende
stakeholders, stadsgenoten en partners
waarmee wij samen willen werken aan
meer Groen voor de Stad.

Wij werken aan het betrekken van een
brede groep stadsgenoten bij onze tuinen.
Bezoekers en gasten krijgen gevraagd en
ongevraagd een verhaal over de opbouw
van onze tuinen, het multifunctionele
gebruik van stedelijke ruimte en de
circulaire werkwijze. Via informatie die
in de tuinen is te vinden en via tuintours,
proeverijen en workshops wordt veel
enthousiasme en kennis gedeeld. Het
is de bedoeling dat de tuinen aan de
Rosestraat verder uitgroeien tot inspiratieen educatietuinen.

Problemen in de buurt zoals
sociaaleconomische achterstand en
isolement willen we graag ombuigen.
We kunnen groene stadsontwikkeling

Via de verkoop van knip- en plukkaarten,
abonnementen, kruidentheeën, planten
voor eetbare oases thuis en onze
vegetarische catering met verse oogst

Steden worden groener wanneer
stadsgenoten meer plezier beleven aan
groen; maar ook meer groene kennis en
vaardigheden ontwikkelen.
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uit onze tuinen laten we zien hoe eetbaar
stedelijk groen verbonden kan zijn met
de korte voedselketen en tegelijk kan
bijdragen aan een prettige, gezondere
leefomgeving en een levendige,
veerkrachtige stad.

2. Educatie: Vergroten van inzicht en
vaardigheden van natuurlijke groei,
gezond eten en echte smaak.
Meer inzicht leidt tot gezondere keuzes
voor onze planeet en voor ons zelf, op de
korte en de lange termijn.
Via ervaringsgerichte lessenreeksen
ontdekken kinderen en jongeren de
kracht van natuur en natuurlijk eten.
Zij leren samenwerken met natuurlijke
groeiprocessen. Zij ontwikkelen smaak
en leren gezond eten herkennen. Zij
vergroten kun kennis en vaardigheden in
onze oase, midden tussen de stadswijken
van Zuid, het stadsdeel met de hoogste
kinderdichtheid van Nederland. In de
buurten rondom onze tuinen aan de
Rosestraat groeien 1.600 kinderen van 4
tot 12 jaar op. [onderzoek010.nl, 2019]
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen
die in hun basisschooltijd in aanraking zijn
gekomen met natuurlijke groeiprocessen
via tuinieren en vers geoogst eten, dat
zij in hun volwassen leven vaker kiezen
voor gezonde en duurzame opties. Het
is juist de ervaring die zorgt voor meer
inzicht in hoe ons ecosysteem werkt en

“Mensen zoals jullie zijn een van de redenen
dat ik binnenkort van Zeeuws-Vlaanderen
naar Rotjeknor terugverhuis. En dat wou ik
maar even zeggen: chapeau! “

hoe verschillende levensvormen elkaar
beïnvloeden. De zintuigelijke ervaring
zorgt ervoor dat de theorie beklijfd.
[bron: Effecten van Natuur- en
Milieueducatie op kennis, houding en
gedrag van mensen, van Meike Bulten &
Petra Jansen (2007)]
In Rotterdam Zuid groeien een op drie
kinderen op in armoede, met een grotere
afstand tot groen en gezond eten.
Armoede wordt vaak van generatie op
generatie doorgegeven. Geen of weinig
opleiding, gezondheidsproblemen en
geen werk liggen hieraan ten grondslag.
We kunnen een bescheiden bijdrage
leveren aan het doorbreken van
patronen. Wij bereiken deze kinderen
laten hen ervaren hoe gezond eten
groeit, hoe het smaakt en wat het met
je eigen geluksgevoel doet. We bieden
kinderen een veilige en groene speel- en
ontdekomgeving.
De onderliggende ervaring gaat over de
vruchten die je kan oogsten wanneer je
goed voor jezelf zorgt en goed voor de
planeet. De kinderen ontdekken de tuinen
via de schoollessen. Buiten schooltijd
komen kinderen met hun ouders of met
andere vriendjes en vriendinnetjes om te
laten zien wat ze hebben gezaaid, geplant
of om anderen ook te laten proeven wat
ze in de les hebben geproefd. Op deze
manier zijn de stadstuinen zo direct in hun
leefomgeving, zes dagen per week een
groot uithangbord voor groen en gezond
leven!

3. Groentalent. Specifiek richten
we ons op het creëren van
werkgelegenheid voor stadsgenoten
met een kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt.
Werken in het groen biedt voor veel
mensen – die nu naast de arbeidsmarkt
staan – passende werkgelegenheid. Voor
een deel van onze medewerkers biedt het
ontwikkelen van hun groentalent een kans
om te (re)-integreren op die arbeidsmarkt.
Actief zijn in het groen werkt stimulerend,
motiverend, verbindend, is groeizaam en
heilzaam voor velen.
De vervolgstap in het ontwikkelen van
groentalent is het bieden van passende
werkgelegenheid.
Wij realiseren dit door meer Groen
voor de stad te maken. Wij ontwerpen,
ontwikkelen, maken en verzorgen eetbare
pluktuinen in de vorm van opdrachten van
betalende opdrachtgevers.
Zo kunnen we niet alleen meer Groen voor
de stad maken, maar ook meer groeizaam
werk.
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“Ik ben ontzettend dankbaar. Ik kijk
met veel plezier terug op het werken in
de Munttuinen. Ik heb veel geleerd en
bijzonder prettig samengewerkt en ik
drink nu elke avond kruidenthee!”

3. Organisatieverslag
Voorzichtig geworteld
In 2019 zijn de plannen, die in de twee
jaar daarvoor zijn gemaakt, gerealiseerd.
Niet alleen de plannen voor de fysieke
inrichting. Ook de plannen voor de
sociale, educatieve, culinaire en culturele
activiteiten en evenementen zijn
uitgevoerd.
Veel van ons werk heeft een mooi
resultaat opgeleverd. Een tastbaar fysiek
resultaat, maar ook veel persoonlijke
belevingen, verhalen en persoonlijke
groei.
Natuurlijk zijn er ook plannen uitgevoerd
die niet het gewenste resultaat hebben
gebracht. Zoals ook een aantal planten
niet op de juiste plek bleken te staan. We
zijn een lerende organisatie. We zoeken
steeds naar ecologisch evenwicht met
een zinvolle werkwijze, een effectieve
aanpak die daadwerkelijk leidt tot
significante veranderingen.

Groeizame werkkring
Tijdens alle werkzaamheden is er
voortdurend aandacht voor de
ontwikkeling van onze organisatie en
onze medewerkers. De teams bestaan uit
uitvoerende en coördinerende vrijwilligers;
dit zijn gepensioneerden en mensen die
naast hun reguliere werk bij ons een rol
vervullen zoals tuingids, gastvrouw of

tuinwerk-coördinator. We dragen samen
de organisatie en bieden ruimte voor een
klein aantal medewerkers met een zorgof re-integratievraag.
Werken met veelkleurige teams zoals
de onze is een balanceren tussen
productiviteit, kwaliteit en tijd enerzijds, en
aandacht voor persoonlijke, professionele
en talent-ontwikkeling anderzijds. Daarbij
houden we steeds rekening met de
mogelijkheden en beperkingen van ieder
teamlid afzonderlijk.
Eind 2019 hebben we het driejarige
groentalent-ontwikkelingsprogramma
afgesloten. Dankzij de financiële
bijdragen van Provincie Zuid-Holland
en Stichting ter bevordering van
Volkskracht hebben we een aantal
professionals kunnen betrekken. Dit
trainingsprogramma heeft eraan
bijgedragen dat onze teams zijn gegroeid
qua vakvaardigheid, betrokkenheid bij
het werk en bij elkaar. De stadstuinen
van Rotterdamse Munt hebben een
duidelijkere organisatiestructuur en een
meer, groeizame, open bedrijfscultuur dan
drie jaar geleden.
We zien dat medewerkers meer en meer
in hun kracht komen door vertrouwen en
verantwoordelijkheid te geven en door
gezamenlijk mooie resultaten te vieren.
Medewerkers worden uitgedaagd, zij
kunnen hun grenzen verkennen, verleggen
of juist ook duidelijk markeren.
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Natuurlijk is er behoefte aan een vervolg
op dit trainingsprogramma. Aandacht
in de vorm van inhoudelijke, vakgerichte
trainingen zijn in onze organisatie
het meest effectief gebleken. We zien
persoonlijke ambities opbloeien waardoor
persoonlijke groeistappen worden gezet.
Ons uitgangspunt is dat iedereen kan
bijdragen. Echter, we zien ook dat de
draagkracht van onze organisatie
grenzen heeft. We kunnen maar voor
een beperkt aantal stadsgenoten een
veilige, open, lerende en resultaatgerichte
werkkring blijven bieden.

Veerkrachtige organisatie
Een veerkrachtige organisatie is - net als
een gezond ecosysteem - dynamisch,
wendbaar, veelzijdig en kan tegen een
stootje. Wij werken aan het vergroten van
onze veerkracht door:

Gezonde financiën.
Binnen de termijn van maximaal twee jaar
moeten de vaste kosten van onze tuinen
aan de Rosestraat gedragen kunnen
worden uit de winst van commerciële
activiteiten. Uitgangspunt is dat de tuinen
zes dagen per week publiek toegankelijk
zijn. Onze organisatie is er klaar voor om
een aantal commerciële diensten op te
schalen.

Een ondernemend, volhardend
kernteam.
In 2019 is het kernteam ingekrompen
vanwege tegenvallende inkomsten. Het
aantal educatie-opdrachten kon niet
groeien vanwege financiële beperkingen
van (potentieel) opdrachtgevers. Verder
is in de loop van 2019 gebleken dat de
geraamde inkomsten uit UWV werkfittrajecten en trajecten arbeidsmatige
dagbesteding (WMO) niet worden
gehaald.
We blijven werken met een flexibele schil
van betrokken, zelfstandig werkende
professionals. Daarnaast is het doel om
het kernteam in de loop van 2020 weer
uit te breiden met een meewerkend
voorman/vrouw voor de tuin en een
mede-ondernemer die onze horeca verder
gaat ontwikkelen.

Duurzaam investeren in talentontwikkeling.
De kwaliteit van onze producten en
diensten moet blijven groeien. Tegelijk
willen we verbinding houden met
onze buurt- en wijkgenoten. Juist
deze stadsgenoten willen we de kans
bieden om mee te werken, hun talent te
ontdekken en ontwikkelen, persoonlijk
te groeien en uit te stromen naar een
passende betaalde positie. Het is
daarom nodig blijvend te investeren in
talentontwikkeling.
We moeten samen met partners in de
stad en verschillende clusters van de

gemeente Rotterdam blijven zoeken naar
manieren om deze maatschappelijke
meerwaarde vol te houden, en in het
ideale geval te kunnen laten groeien.

Financieel resultaat
We ontwikkelen ons bedrijf verder via een
hybride model met inkomsten uit de markt
en bijdragen van fondsen en sponsoren.
In 2018 en 2019 is er flink geïnvesteerd
in onze nieuwe, vaste locatie. Met de
bijdrage uit het Investeringsfonds
van Stadsontwikkeling is achterstallig
onderhoud van onze nieuwe locatie aan
de Rosestraat weggewerkt en hebben
we een deel van de openbare ruimte
verbeterd. Daarnaast zijn de benodigde
nutsvoorzieningen en de structuur van
wandelpaden en plantvakken aangelegd.
Met eigen middelen, de winst uit de
verkoop van producten en diensten
en met de bijdragen van stichting Job
Dura Fonds en Rabobank Rotterdam
Fonds hebben we de verhuizing, opbouw
van de kas, het hoofdkwartier en ons
regenwatersysteem kunnen financieren.
We hebben 2019 afgesloten met een
positief resultaat.

Risico’s en onzekerheden
We hebben te maken met onderstaande
risico’s en onzekerheden.
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Kleinschalig versus grootschalig in
relatie tot verdienvermogen van de
groene sector.
We werken met mensen met
uiteenlopende culturele achtergronden,
werktempo’s en opleidingsniveaus.
We bieden menselijke maat in een
groeizame werkkring. Buiten werken,
tuinbouw, groenvoorziening en horeca
biedt aantrekkelijk en bereikbaar werk
voor stadsgenoten met een kwetsbare
positie op de arbeidsmarkt. Dit is mooi en
inclusief.
Tegelijk vraagt het organiseren en
coördineren van deze inclusieve manier
van werken meer vakkunde en ervaring
van de coördinerende en begeleidende
medewerker dan redelijkerwijs verwacht
kan worden; tenminste als de verdienste
wordt afgezet tegen de marktwaarde van
de opgeleverde producten en diensten.
Onze kostprijs ligt dus hoger dan de op dit
moment gemiddelde marktwaarde.
Het blijft lastig om deze kleinschalige
werkwijze vol te houden zonder financiële
waardering voor de maatschappelijk
toegevoegde meerwaarde. Uit ervaring
weten we - en dat blijkt ook uit vele
onderzoeken - dat zowel consumenten
als zakelijke klanten niet bereid zijn om
een hogere prijs te betalen voor een
gelijkwaardige kwaliteit van een product
of dienst.

Financiering van maatschappelijke
diensten.
Natuur- en milieueducatie voor
kinderen en re-integratiediensten voor
volwassenen zijn belangrijke pijlers van
onze stadstuinen. Zeker in relatie tot de
omgeving waarin onze stadstuinen zijn
gesitueerd; de wijken met de hoogste
kinderdichtheid, het hoogste aandeel
gezinnen met de laagste sociaal
economische status en het hoogste
aantal werkzoekenden.
Er is veel vraag naar deze diensten. Echter,
budgetten voor educatieve programma’s
worden steeds per jaar vastgesteld. Vaak
stellen scholen zelf weinig of geen budget
beschikbaar. Daarbij komt dat er sprake is
van een ongelijk speelveld; semi-overheid
biedt deze diensten gratis aan.
Budgetten voor re-integratiediensten
zijn voor ons (nog) niet bereikbaar of
niet kostendekkend voor stadsgenoten
die een uitkering van de gemeente
ontvangen.

Risico’s managen
We zetten in op een aantal ontwikkelingen
om deze risico’s te managen.
1.

We richten ons op het versterken van
het kernteam door sterker te focussen
op de commerciële producten en
diensten.

2.

Op onze vaste locatie investeren we
in betere faciliteiten en in relaties met
klanten en partners.

3.

In 2019 hebben we het beleidsplan
‘Vaste grond voor groentalent’
vastgesteld. Op basis hiervan heeft
de belastingdienst ons eind 2019
de ANBI status toegekend. Deze
status zetten we in om andere
financieringsbronnen aan te trekken
voor de verdere aanleg van onze
inspiratietuinen aan de Rosestraat.

4.

We zetten in op complementaire
relaties zodat we in samenwerking
de maatschappelijk toegevoegde
waarde wel kunnen verzilveren. In
2019 is Roffabriek opgericht, hét
platform voor sociale ondernemingen
in Rotterdam die bijdragen aan een
duurzame, gezondere, inclusievere
stad. Ieder op een eigen, unieke
manier.

5.

We ontwikkelen een paviljoen aan
de Rosestraat. Hier bieden we een
unieke en comfortabele vergader- en
trainingsruimte met daghoreca voor
organisaties en lokale ondernemers.
Ons paviljoen moet commercieel
worden geëxploiteerd om een
belangrijke bijdrage te leveren aan de
continuïteit van de stadstuinen zelf.
Gesprekken met potentieel financiers
lopen. In 2020 werken we ons plan
verder uit zodat er in 2021 kan worden
gebouwd.
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Wat doen andere partijen?
1.

Gemeente Rotterdam onderzoekt
inmiddels de mogelijkheid om hun
opdrachtnemers – in het kader van
hun Social Return on Investment
(SROI) afspraak – aan een deel van de
kosten voor coaching en begeleiding
van Rotterdammers met een
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
te laten bijdragen. Wanneer er jaarlijks
een vast bedrag per zorgvragende
of re-integrerende stadsgenoot
beschikbaar komt geeft dat ons de
mogelijkheid om een meewerkend
voorman/voorvrouw aan te stellen
die zorg draagt voor continuïteit
in onze organisatie, de groeizame
werkkring met waar nodig persoonlijke
aandacht op de werkvloer en
de kwaliteit van alle diensten en
producten.

2.

Gemeente Rotterdam heeft
Stichting Voorgoed opgericht. Zij
zorgen ervoor dat het aanbod
van sociaal ondernemers meer
aandacht en bekendheid krijgt. We
zien de opdrachten, boekingen en
bestellingen met plezier tegemoet.

4. Activiteitenverslag
Waar hebben we in 2019 aan gewerkt?
Groen voor de stad, samen
met stadsgenoten
1.

2.

Twee van de vier tuinen - 3.250 m2
- zijn aangelegd. In de pionierstuin
groeiden voornamelijk eenjarige
groenten en bloemen, die samen met
de basisschoolgroepen zijn ingezaaid.
In de kruidentuin zijn mediterrane
kruiden en eetbare bloemen uit alle
windstreken geworteld. Er is een
eetbare haag aangeplant.
Er is een regenwaterbuffer gemaakt
van 5.000 liter, aangesloten op een
pomp en sproei-installatie om de
meeste teeltbedden te beregenen.
Voor de perioden met een neerslagoverschot is een infiltratie voorziening
gemaakt.

3.

De biodiversiteit in toegenomen
met ruim 200 plantensoorten. Het
bodemleven is gevoed en geactiveerd.

4.

Onze tuinen worden regelmatig
bezocht door vrolijk fluitende mussen,
merels, mezen, vinken, roodborstjes,
boomkruipers. Natuurlijk zijn de
andere stadsvogels zoals meeuwen,
duiven, eksters en kauwen ook van de
partij.

5.

Met de wilgentenenhut en de
schommelbank is een begin
gemaakt met een reeks natuurlijke
speelaanleidingen voor kinderen.

Inspiratie - activiteiten.
Het concrete doel is om stadsgenoten
te inspireren om meer gebruik te maken
van groene ruimte en gezond, lokaal
eten. En we informeren stadsgenoten
over manieren waarop zij zelf kunnen
meewerken of bijdragen aan Groen voor
de stad.
6.

De nieuwe tuingidsen hebben
zich, samen met de meer ervaren
tuingidsen, de gastvrouwen en andere
tuinvrijwilligers, ingezet om in totaal 43
workshops, proeverijen en tuintours te
verzorgen voor in totaal 570 gasten.

7.

Het gastenteam werd dit jaar geleid
door Brigitte, onze supervisor met
een grote passie voor vegetarisch,
vers, lokaal eten. Tijdens 75 mooie
terrasdagen heeft zij samengewerkt
met onze vrijwilligers en deelnemers
van leerwerktrajecten van partner
Tafel van Zeven. Stadsgenoten
werkten mee om horeca-ervaring
op te doen en meer te leren over
vegetarische catering.

8. Op paasmaandag hebben we het
groeiseizoen geopend met muziek,
workshops en lekkere hapjes
en drankjes tijdens Let it Grow
Lentefestival. We hebben ruim 350
buurt- en stadsgenoten verwelkomd
tijdens deze stralende dag.
9.

We hebben 8 edities Lyrics and
Lemongrass georganiseerd; sfeervolle,
dromerige muziek uit alle windstreken
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in onze groene oase. Hiermee hebben
we nieuwe doelgroepen bereikt.
Ongeveer 50% van de bezoekers
kwamen speciaal voor de muziek en
waren blij verrast door het geurige en
kleurige groen middenin de stad.

Educatie-activiteiten
Het doel is om de jonge, toekomstige
generatie te verbinden aan stadsnatuur
en gezond, vers, lokaal eten. Uit langdurig
onderzoek blijkt dat meer inzicht, kennis
en vaardigheden leidt tot gezondere
keuzes voor onze planeet en voor ons zelf,
op de korte en de lange termijn.
10. De doorlopende leerlijn Smaak
groeit hebben we in 2019 niet alleen
verzorgd voor de 19 groepen 1 t/m
6 van OBS De Pijler. De groepen 3
t/m 5 van de Nieuwe Haven hebben
ook deelgenomen aan de lessen.
Daarnaast hebben we lossen lessen
verzorgd voor groepen van enkele
andere scholen van Zuid.
11. De reeks ‘Op avontuur in je
buurtnatuur’ waar kinderen uit de
buurt, in hun vrije tijd kennis hebben
gemaakt met onze tuinen is aan
het eind van de zomervakantie
afgesloten met een diner. Kinderen
hebben gerechten met verse kruiden
en groenten voorbereid. Ouders
en grootouders konden gezellig
aanschuiven aan de lange tafel.

12. We hebben 2019 afgesloten met een
workshop wormenhotel voor een
aantal kinderen uit de buurt. Dit was
een voorproefje van ons nieuwe
programma voor kinderen in hun vrije
tijd, dat we hopelijk in 2020 kunnen
oppakken.

Groentalent-activiteiten
We focussen op het creëren van
werkgelegenheid waar stadgenoten met
een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
aan kunnen meedoen. Door mee te
werken kunnen zij hun talenten ontdekken
en verder ontwikkelen.
De afgelopen drie jaar hebben we een
trainingsprogramma kunnen organiseren
met financiële bijdragen van Stichting ter
bevordering van Volkskracht en Provincie
Zuid-Holland.
Eind 2019 bieden we aan 10 zorgvragende
of re-integrerende stadsgenoten een
groeizame werkplek door samen te
werken met ongeveer 25 vrijwillige
medewerkers en zelfstandig professionals.
Hoewel iedere medewerker op zich
een eigen motivatie heeft om mee te
werken, leiden alle inspanningen tot
een inspirerende tuin, een groeizame
werkkring en ontwikkeling van ons bedrijf.
13. 2019 hebben we afgesloten met
een klein team vrijwillige tuinwerkcoördinatoren. Zij leren elke dag, net
als alle andere collega’s. De lerende,

kwaliteits- en resultaatgerichte cultuur
groeit elk jaar weer een stukje.
14. In juni hebben 6 van de 9 deelnemers
aan de training voor tuinwerkcoördinatoren het certificaat
uitgereikt gekregen. Van deze
deelnemers hebben inmiddels 2
mensen een baan in de groene
sector gevonden. De training bestond
uit 6 lessen over communicatie,
coaching en teambuilding, 12 lessen
hadden betrekking op het tuinieren
gedurende een gehele groeicyclus;
van bodemverzorging naar zaaien,
plantengezondheid en oogsten.
15. Na de zomervakantie heeft deze
training een vervolg gekregen. Tijdens
12 praktische tuinwerkdagen heeft
docent Bas de Groot zijn kennis
overgedragen in woord en praktijk.
Al het geleerde in de voorgaande
lessen is herhaald en nog meer in
de praktijk toegepast. We zien dat
geleerde tuinbouwkennis beter
wordt geïntegreerd door het veel in
de praktijk te doen, veel feedback
te geven en steeds waar te nemen
wat het effect is op de bodem en het
gewas.
16. In het voorjaar hebben we 8 nieuwe
tuingidsen opgeleid tijdens de
2-daagse training Storytelling.
17. In oktober en november hebben 7
medewerkers deelgenomen aan een
vlog-workshop van vier dagdelen,
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verzorgd door The learning company
Kessels & Smit. Deze 7 medewerkers
hebben drie vlogjes gemaakt en de
basisvaardigheden geleerd.
18. Het idee om ook via sociaal media in
de vorm van vlogjes groene inspiratie
en informatie te delen komt voort
uit de behoefte om meer mensen te
bereiken met minder inspanning. De
vlogtraining moet een vervolg krijgen
in het ontwikkelen van een eigen
werkwijze, huisstijl en routine.
19. Ook in 2019 hebben we gezien hoe
training in combinatie met sturing
op de werkvloer bijdraagt aan
persoonlijke ontwikkeling, groei van
zelfvertrouwen en een duidelijkere
persoonlijke koers. In 2019 zijn 2
tuingenoten met een uitkering
doorgestroomd naar betaald werk.
20. Van 14 deelnemers aan een training
hebben we alweer afscheid genomen
omdat zij ander, meer passend of
betaald werk hebben gevonden. Dat is
natuurlijk winst voor de persoon zelf en
voor Rotterdam.
21. In samenwerking met Pluspunt - een
van de partners van het Roffabriek
Platform - bieden we inmiddels
voor 2 personen een arbeidsmatige
dagbestedingsplek met gerichte
persoonlijke begeleiding.

“Waauuuuuwww, ik zie een wortel en een
aardappel! Deze tuin is de eet-hemel.”

Educatieproject ‘Op avontuur
in je buurtnatuur’

•

Dankzij een bijdrage van FondsDBL hebben
we deze reeks natuurbelevingsactiviteiten
georganiseerd speciaal voor onze jonge
buurtgenoten.

•

geleerd hoe ze hun eigen eten kunnen
zaaien en planten, en hoe ze dat ook
in het klein thuis kunnen doen;

•

geleerd hoe ons eten op verschillende
manieren groeit en hoe je dat –ook op
verschillende manieren – oogst;

•

geleerd om met elkaar op een veilige
manier een lekker en gezond diner
te bereiden én hoe dit op een mooie
en gezellige manier te presenteren
en te delen met dierbaren en hen
mee te nemen in hun proces van het
ontdekken en bereiden.

De activiteiten volgde de seizoenen.
In januari zijn er hotels voor insecten
gemaakt en is er een tent van
wilgentenen gevlochten. In het voorjaar
hebben kinderen zaadbommen gemaakt,
groenten gezaaid en kleine kunstwerkjes
gemaakt van allerlei materialen in de tuin.
In de zomer is er geoogst en een diner
bereid waar (groot)ouders bij aanschoven
aan een lange tafel.

Kinderen hebben geleerd
Tijdens 12 woensdagmiddagen hebben 65
kinderen van 6 tot 12 jaar:
•

geleerd hoe wij de natuur een handje
kunnen helpen en wat de natuur
allemaal voor ons doet;

•

geleerd wat ze zelf met de natuur
kunnen maken en wat voor leuke
effecten dat heeft (een ‘levende’ hut
die er in de winter anders uitziet dan in
de zomer bijvoorbeeld);

•

lekker kunnen rennen en spelen in een
natuurlijke omgeving, middenin de
stad;

•

verder ontdekt wat de seizoenen
doen, hoe ze eruit zien & ruiken en wat
zij ons brengen;

ontdekt hoeveel verschillende planten
en bloemen er zijn die je allemaal kunt
eten;

Zowel ouders als kinderen waren super
enthousiast over de activiteiten. De
eetbare stadsnatuur komt veel meer tot
leven wanneer kinderen spelenderwijs
worden meegenomen. Kinderen worden
enthousiast van het zelf ontdekken en
speuren. Ze worden blij van zelf zaaien,
planten, watergeven en oogsten. En
ook steeds de resultaten van dit werk
te ervaren. Kinderen vinden het leuk om
iets te maken; van zaadbommen tot
bloemenpapier van pannenkoeken tot
kruidenthee.
Al doende ontdekken kinderen hoe ze
zelf kunnen meewerken aan meer groen
voor de stad, een schonere en gezondere
leefomgeving. Ze ontdekken hoe ze voor
zichzelf en hun omgeving kunnen zorgen
en tegelijk lekker eten.
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Sharing Nature
Al onze educatie activiteiten zijn
vormgegeven aan de hand van de Flowlearning-methode van Joseph Cornell.
“De methode is gebaseerd op het principe
van bewustzijn, de menselijke natuur en
hoe mensen leren. Het leidt deelnemers
stap voor stap naar een uitdagende en
diepe leerervaring in de natuur en met
elkaar.” Speelse activiteiten prikkelen de
nieuwsgierigheid en maken enthousiast.
Op deze manier wordt het leren leuk,
dynamisch en ervaringsgericht met als
gevolg een beter begrip en respect voor
de natuur. Cornell onderscheidt 4 fasen
binnen Flow Learning waarbij iedere fase
leidt naar een intensere beleving van de
natuur.
Fase 1. Stimuleert enthousiasme.
Fase 2. Concentreert de aandacht,
focust de zintuigen, bijvoorbeeld door
verzamelen van materialen of planten,
observeren of luisteren.
Fase 3. Direct ervaren; de hoofdactiviteit
bestaat uit een combinatie van tuinier-,
oogst-, proef-, maak- en creatieve
opdrachten.
Fase 4. Deelt inspiratie. Aan de hand van
evaluatie vragen en filosofische vragen
wordt er verder nagedacht.
Bij activiteiten in de vrije tijd kennen de
meeste kinderen elkaar nog niet. Daarom
wordt er steeds gestart met een korte
activiteit waarin kinderen kennis maken.

5. Bericht van het bestuur
Het is ons een genoegen het door onze
directie opgestelde jaarverslag 2019
Geworteld aan te bieden.
De jaarrekening 2019 is door Peter de Vries
opgemaakt.
Het jaar 2019 was voor ons als
stichtingsbestuur het jaar van tere, groene
zaailingen. De verhuizing is achter de rug,
het eerste jaar op de nieuwe plek zit er op.
We kijken terug op een jaar vol nieuwe
initiatieven waar veel geleerd is. De
geleerde lessen nemen we graag mee
naar 2020. We hebben gezien wat werkt
en wat minder goed werkt, maar vooral
dat de pijlers fier overeind blijven.

We spreken dan ook graag onze
waardering uit voor het kernteam, alle
vrijwillige medewerkers en partners van
Rotterdamse Munt.
Speciale waardering voor de founding
partners:
CityLab010, gemeente Rotterdam,
Stichting Job Dura Fonds, Rabobank
Rotterdam, Provincie Zuid Holland, KNHM,
Stichting Ondernemersbelangen, IMd
Raadgevend Ingenieurs, Stichting ter
Bevordering van Volkskracht, Stichting
Neyenburgh, Stichting Fonds DBL,
Fundatie Luden van Stoutenburg.

De gemaakte plannen worden
gevalideerd en bijgestuurd, iets wat op
dit moment nog steeds nodig is omdat de
nieuwe locatie andere uitdagingen kent.

Was getekend:

Maar tere zaailingen wortelen snel
en groeien op tot sterke planten. Dat
verwachten we ook van Rotterdamse
Munt; we zien mooie initiatieven waar met
name jonge buurtgenoten steeds meer
aan meedoen.

Stichting Rotterdamse Munt

Het bestuur van

I. Sloots, voorzitter
N. Albers, penningmeester
N.S. Brugman, bestuurslid
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Bijlage Jaarrekening 2019
Balans Stichting Rotterdamse Munt 2019

Balans Stichting Rotterdamse Munt 2019

ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
- Verbouwing
- Inventaris
- Lesprogramma
- Computers

VOORRADEN
- Voorraad

VORDERINGEN
- Waarborgsommen
- Debiteuren
- Subsidies & Fondsen
- Te ontvangen BTW
- Overlopende activa

LIQUIDE MIDDELEN
- Bank

Totaal Activa

2019

2018

7.234
587
3.967
439
12.226

0
0
8.000
621
8.621

1.926

1.683

1.926

1.683

290
33.312
9.900
493
1.523

0
2.902
42.315
0
0

45.518

45.217

777

39.005

777

39.005

60.448

94.525

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
- Algemene Reserve
- Exploitatieresultaat

KORT VREEMD VERMOGEN
- Leningen
- Crediteuren
- Af te dragen BTW
- Nog aan te wenden subsidies
- Overig kort vreemd vermogen

Totaal Passiva

2019

2018

4.515
6.243
10.757

9.626
-5.111
4.515

7.500
20.845
0
16.228
5.117

0
4.053
3.505
82.198
255

49.691

90.011

60.448

94.525

Exploitatieresultaat Stichting Rotterdamse Munt 2019
Inkomsten
- Stadstuin
- Projecten (subsidies, fondsen, bijdragen en opdrachten)
- Overige inkomsten
Totaal Inkomsten
Af: Inkoopkosten
- Inkoop Materialen / Productiekosten
- Coördinatiekosten
- Docenten
- Project Promotie
- Administratiekosten projecten
Totaal inkoopkosten
Bruto resultaat
Beheerskosten
- Personeelskosten
- Huisvestingskosten
- Afschrijvingen
- Kantoorkosten
- Verkoop- en Organisatiekosten
- Administratiekosten
- Algemene Kosten
Totaal Beheerskosten
Exploitatieresultaat

Balansspecificatie Stichting Rotterdamse Munt 2019

31-12-2019
30.539
145.874
9.258
185.672

31-12-2018
24.563
385.455
6.181
416.199

84.551
34.046
16.989
3.884
875
140.346

264.665
57.684
15.038
12.096
0
349.483

45.325

66.716

5.563
19.673
3.063
1.378
2.440
3.722
3.244
39.083

38.714
10.413
182
3.250
7.356
6.013
5.899
71.827

6.243

-5.111

ACTIVA
Vaste Activa
Investering - Verbouwing
Investering - Lesprogramma "Smaak Groeit"
Investering - inventaris
Investering - Computers
Subtotaal investering
Afschrijving cumulatief - Verbouwing
Afschrijving cumulatief - Lesprogramma "Smaak Groeit"
Afschrijving cumulatief - inventaris
Afschrijving cumulatief - Computers
Subtotaal afschrijvingen
Boekwaarde - Verbouwing
Boekwaarde - Lesprogramma "Smaak Groeit"
Boekwaarde - inventaris
Boekwaarde - Computers
Totaal boekwaarde per 31 december
Voorraden
Voorraad winkel
Vorderingen
Betaalde borg
Debiteuren
Te ontvangen omzetbelasting
Transitorische posten DB

Subsidies & Fondsen nog te ontvangen
Provincie Zuid-Holland (Natuur & Milieu Educatie)
Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling
Totaal Subsidies & Fondsen nog te ontvangen
Liquide middelen
TRIO 0197.6037.50
TRIO 2024.0142.40
TRIO 0777.8832.60
Totaal Liquide Middelen

31.12.2019

31.12.2018

10.021,22
12.100,00
681,00
908,23
23.710,45
2.787,69
8.133,33
94,41
469,28
11.484,71
7.233,53
3.966,67
586,59
438,95
12.225,74

0,00
12.100,00
0,00
908,26
13.008,26
0,00
4.100,00
0,00
287,63
4.387,63
0,00
8.000,00
0,00
620,63
8.620,63

1.926,06

1.682,50

290,00
33.312,01
493,00
1.523,34
35.618,35

0,00
2.902,39
0,00
1.666,98
4.569,37

9.900,00
0,00
0,00
9.900,00

23.100,00
-6.660,00
25.874,50
42.314,50

743,36
0,00
34,06
777,42

3.808,73
35.028,40
167,93
39.005,06

Toelichting bij de jaarrekening

Balansspeciﬁca�e S�ch�ng Ro�erdamse Munt 2019
PASSIVA

Algemeen

31.12.2019

31.12.2018

Crediteuren

20.845,32

4.052,74

Subsidies & Fondsen (nog aan te wenden)
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Ro�erdam, Stadsontwikkeling
Totaal Subsidies & Fondsen (nog aan te wenden)

0,00
16.228,45
16.228,45

16.500,00
65.698,17
82.198.17

Transitoria
Lening Bureau Botersloot
Diverse transitoria
Nog te betalen posten
Reservering vakan�egeld
Loonheﬃng
Totaal Transitoria

7.500,00
5.177,33
0,00
0,00
0,00
12.677,33

0,00
-1.594,68
172,00
864,05
814,00
255,37

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten. Verplich�ngen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Ac�viteiten
De S�ch�ng Ro�erdamse Munt is geves�gd te Ro�erdam, opgericht op 5 december 2012 en bij de KvK bekend onder
nummer 56602812, hee� als doelstelling het exploiteren van een stadstuin door middel van samenwerking, het samen
leren, het samen ontwikkelen van kennis en vaardigheden en het vergroten van het plezier om mee te werken aan een
gezonde planeet.
Bestuur van de s�ch�ng
Aan het eind van het verslagjaar bestond de direc�e uit I. Ackermans en het bestuur uit I. Sloots (voorzi�er), N.S.
Brugman en N. Albers (penningmeester).
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
De jaarrekening is opgesteld in euro.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling
van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt daarmee bij de waardering rekening gehouden.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of speciﬁeke risico's en verplich�ngen die op de balansdatum bestaan
en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te scha�en.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaat wordt slechts genomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich�ngen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Inkomsten
Onder inkomsten wordt verstaan ontvangen inkomsten, subsidies en dona�es en aan derden in rekening gebrachte c.q.
te brengen bedragen zoals toegezegd voor de realisa�e van een project in het verslagjaar.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan een project van het verslagjaar.
Ro�erdam, 31 maart 2020
Direc�e: I.W.H. Ackermans

Bestuur: I. Sloots

N. Albers

N.S. Brugman

Subsidies en fondsen Stichting Rotterdamse Munt
Jaar 2019

2018
2018
2017
2018
2019
2018
2019

A
Toezegging

Fonds

Project

Rabobank Rotterdam Fonds, Banking for Food
Fundatie Luden van Stoutenberg
Provincie Zuid Holland
Provincie Zuid Holland
Provincie Zuid Holland
Fonds DBL
Fonds DBL

Watersysteem
Faciliteiten voor het Tuinteam klaar
Talentontwikkeling 2017
Talentontwikkeling 2018
Talentontwikkeling 2019
Op avontuur in je Buurtnatuur
Op avontuur in je Buurtnatuur, teruggave
subsidie 2018
Lesprogramma smaak groeit, OBS De Pijler en
losse lessen
Herinrichting openbare ruimte Rosestraat en
Inrichting Stadstuinen R'Munt
Oprichting Roffabriek, Organisatie
leerwerkplekken
Lesprogramma smaak groeit, OBS De Pijler, De
Nieuwe Haven, losse lessen
Gage artiesten Lyrics and Lemongrass
Organisatie en gage artiesten Lyrics and
Lemongrass
Talentontwikkeling tuinteam, tuingidsen,
gastenteam

2018 Gemeente Rotterdam, NME
2018 Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling
2019 Groene Leerwerkketen
2019 Gemeente Rotterdam, NME
2019 Popunie
2019 Cultuur Concreet
2019 Stichting ter bevordering van Volkskracht
Sub-totaal

B
Nog te ontvangen
(GB 23110)

C
Aangewend voor
2019

C
Aangewend in
2019 (80075 +
80077)

C
Nog aan te wenden
(GB 23115)

0,00
0,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
0,00

2.932,67
0,00
16.500,00
16.500,00

5.567,30
5.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.500,00
5.000,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
9.950,00

8.500,00
5.000,00
13.200,00
13.200,00
9.950,00

0,00
0,00
13.200,00
0,00

21.090,00

27.750,00

-6.660,00

0,00

21.090,00

258.745,00

232.870,50

25.874,50

0,00

213.202,99

5.250,00

5.250,00

23.837,29

361,00

16.500,00
9.589,00
-472,91

0,00
29.313,49

16.228,45

0,00

5.250,00

0,00

23.837,29

0,00

23.837,29

0,00

1.000,00
5.000,00

1.000,00
5.000,00

0,00
0,00

1.000,00
5.000,00

0,00
0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

102.501,79

9.900,00

135.584,17

16.228,45

135.584,17

16.228,46

422.872,29
grootboek

B
B
Ontvangen Ontvangen in
voor 2019
2019

310.470,50

9.900,00

270.586,66

“Ik vind het mooi dat ik met de pluktuin
in onze eigen werkomgeving iemand de
arbeidsmarkt op kan helpen.
Tegelijk worden onze medewerkers
geïnspireerd om gezond te lunchen.”

