
Toelich(ng	  op	  het	  financieel	  jaarverslag	  s(ch(ng	  de	  Marsen

Inleiding
Op	  10	  maart	  2014	  is	  de	  s0ch0ng	  opgericht.	  Het	  bestuur	  was	  bij	  de	  start	  als	  volgt	  samengesteld:

! Benno	  Graeff	  (lid)
! Wouter	  Joop	  (lid).
! Warmolt	  Lameris	  (secretaris)
! Raymond	  de	  Landmeter	  (voorziJer)
! Oberon	  Nauta	  (penningmeester)

In	  2014	  vonden	  9	  officiële	  bestuursvergaderingen	  plaats.	  In	  deze	  	  vergaderingen	  werd	  onder	  
meer	  opdracht	  verleend	  aan	  Aynimundo	  Architecten	  voor	  het	  laten	  uitwerken	  van	  een	  
masterplan	  voor	  de	  zorgboerderij	  en	  het	  laten	  uitwerken	  van	  de	  businesscase	  voor	  de	  
zorgboerderij	  door	  een	  financieel	  expert.	  
De	  s0ch0ng	  heeU	  Benno	  Graeff	  en	  Wouter	  Joop	  –	  in	  hun	  hoedanigheid	  van	  dagelijkse	  leiding	  
van	  de	  zorgboerderij	  -‐	  geadviseerd	  bij	  diverse	  strategische	  keuzes	  die	  in	  dat	  jaar	  gemaakt	  zijn.	  
Daarbij	  ging	  het	  ondermeer	  om	  zaken	  als	  samenwerking	  met	  de	  Noorderhoeve	  en	  s0ch0ng	  
Landzijde	  alsmede	  de	  opzet	  van	  de	  onderdelen	  van	  de	  bedrijfsvoering.

Naast	  bestuursvergaderingen	  hebben	  vertegenwoordigers	  van	  het	  bestuur	  diverse	  
bijeenkomsten	  gehad	  met	  externe	  par0jen,	  onder	  andere	  met	  vertegenwoordigers	  van	  het	  
Recrea0eschap,	  de	  gemeente	  Landsmeer	  en	  de	  provincie	  Noord	  Holland	  om	  nader	  af	  te	  
stemmen	  over	  de	  gewenste	  ontwikkeling,	  het	  kopen	  van	  het	  vastgoed	  en	  het	  aangaan	  van	  een	  
erfpachtovereenkomst	  voor	  langere	  duur.

Op	  15	  december	  is	  de	  s0ch0ng	  voor	  de	  periode	  1	  januari	  2015	  tot	  en	  met	  30	  juni	  2015	  een	  
bruikleenovereenkomst	  aangegaan	  met	  het	  recrea0eschap	  voor	  de	  opstallen	  en	  landerijen	  van	  
de	  boerderij.	  De	  oude	  overeenkomst	  –	  die	  bestond	  tussen	  Wouter	  Joop	  en	  Benno	  Graeff	  	  -‐	  liep	  
per	  31	  december	  2015	  af.	  

In	  december	  2015	  traden	  Wouter	  Joop,	  Benno	  Graeff	  en	  Warmolt	  Lameris	  terug	  als	  bestuurslid	  
van	  de	  s0ch0ng.	  Oberon	  Nauta	  nam	  de	  vacant	  geworden	  func0e	  van	  secretaris	  op	  zich	  en	  gaf	  
zijn	  oude	  func0e	  van	  penningmeester	  over	  aan	  Jan	  Bouman	  die	  op	  dat	  moment	  toetrad.

R.	  de	  Landmeter,	  VoorziJer.
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 «  »
Administratiekantoor
 J.H. Bouman 

Helena Rietbergstraat 21
2806 KR Gouda Het bestuur van de Stichting De Marsen

Tel.0182-57 17 58 p.a. Pikpotweg 1
«  » 1121HZ Landsmeer

 
 
 

 

Datum 10 juni 2015

Geacht bestuur,

Hiermede heb ik de eer, U het financiële verslag over
2014 te presenteren vanaf de oprichtingsdatum 26 maart 2014
tot en met 31 december 2014.
 In deze periode bestonden Uw activiteiten uit 

Een nadere toelichting op de activiteiten in 2013 treft u aan op
pagina 2.
Het verslagjaar werd afgesloten met een batig saldo van E 1253.

De inhoud van dit verslag is:
 -Balans per 31 december 2014
 -Staat van baten en lasten
 -Toelichting

Tot het verstrekken van nadere inlichtingen ben ik gaarne 
bereid.

J.H. Bouman
penningmeester
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Balans
31-12-2014 26-03-2014

Activa € €

Liquide middelen 1.253          -                  

1.253          -                  

Passiva

Kapitaal 1.253          -                  

1.253          -                  
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Staat van baten en lasten

2014

€

Ontvangen donaties 1.296          

Kosten:

Bankkosten 43               

Batig saldo 1.253          
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Toelichting bij enkele posten van de balans
31-12-2014 26-03-2014

€ €

Liquide middelen
Triodosbank 7848 90 986 1.253          -                 
Kas -                 -                 

1.253          -                 

Kapitaal
Beginkapitaal -                 -                 
Batig saldo verslagjaar 1.253          -                 
Kapitaal op 31 december 1.253          -                 

Het batige saldo is aan het Kapitaal toegevoegd.
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Toelichting bij de staat van baten en lasten
2014
€

Ontvangen donaties 1.296          
(incl. opberngst Sponsorloop ATOS/30 E 1036)

Kosten
Bankkosten 43               


