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Jaarrekening 2015 Stichting Buurttuin Breda
De Stichting Buurttuin Breda is opgericht op negenentwintig april 2014 en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60574917.
De stichting heeft ten doel het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van activiteiten en
exploiteren van terreinen voor milieu-educatieve en maatschappelijke doeleinden.
Op een braakliggend terrein aan de Bernard de Wildestraat in Breda zijn we in maart
2014 van start gegaan met een grote groep vrijwilligers.
Het complex bestaat voor de helft uit de Buurttuin en voor de andere helft uit de
coöperatieve stadslandbouw van ONS Land Coöperatief.
2015 was het eerste volle jaar dat de Buurttuin kon benutten voor tuinactiviteiten. De
moestuin heeft zijn uiteindelijke vorm gekregen en de gedoneerde fruitbomen en
fruitstruiken kregen hun plek.
Omdat 2014 fnancieel in het teken stond van storten van schone grond en aanleg van het
hekwerk, heeft dit jaar ook en vooral in het teken gestaan van plannen en fondsen
aanschrijven zodat de Stichting haar ideeën waar kan maken.
De eerste verkennende gesprekken voor samenwerkingen met verzorgingshuizen, scholen
en kinderdagverblijven hebben dit jaar plaatsgevonden.
De aanleg en indeling van de speeltuin is uitgewerkt. Ook hier zijn dit jaar de fondsen voor
gezocht.
In het derde kwartaal werden de benodigde fondsen toegekend waardoor de Buurttuin klaar
is voor een grote sprong in 2016. Door deze fondsen weten wij ons verzekerd van de
aanleg van de zandbak, een grote kas en de bouw van een kleine kantine in de komende
jaren.
Bestuur Stichting Buurttuin Breda
30-6-2016
Miriam de Leeuw

Jeannette Hebinck

Suzanne de Riet

Balans
Activa

Passiva
31-12-2014 31-12-2015

Gereedschap
Huisraad

€ 466,97
€ 2.194,37

Seniorentuin
Speeltuin

€ 6.092,34
€ 1.199,99
€
28.626,49

Investeringen
Steigerhout
Grondboring
Totaal vaste activa

Bank
Kas
Totaal activa

€
38.580,16

€ 317,34
€ 111,20
€
39.008,70

€ 360,00 Eigen vermogen
€ 1.750,00
Vreemd vermogen
€ 5.500,00 lang
€ 1.080,00
€
25.800,00 Vreemd vermogen kort
Nog te betalen
€ 900,00 bedragen
€ 360,00
€
35.750,00

31-12-2014

31-12-2015

€
39.008,70 € 38.569,52
€ 0,00

€ 0,00

€ 1.215,52

€ 4.035,04
€ 0,00
€
39.785,04 totaal passiva

€
39.008,70 € 39.785,04

Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten
31-12-2014

31-12-2015

€ 295,40

€ 337,40
€ 400,00
€ 317,29

Baten
Materialen
NL doet
Inkomsten collecte
Bijdrage Chris van
Faassenpenning
Opbrengst Oranjefonds
Fotoprijs IVN
Bijdrage burendag
Donatie Grez de Mahie
Donatie oranjefonds
Rabo Coöperatie fonds
DNA subsidie
Gemeente Breda
Groen dichterbij
Totaal baten

€ 253,96
€ 361,83
€ 500,00
€ 450,00
€ 2.000,00
€ 2.250,00
€ 750,00
€ 5.000,00
€ 6.100,00
€ 1.000,00
€ 12.395,40

€ 7.620,48

€ 245,84
€ 466,97
€ 833,05
€ 70,60
€ 800,05
€ 63,65

€ 354,39
€ 2.926,25
€ 14,85
€ 418,49

Lasten
Eten en drinken
Gereedschap
Planten en zaden
Diversen
Grondwerk
Triodosbank
Afschrijving

€ 4.345,68

Totaal lasten

€ 2.480,16

€ 8.059,66

Resultaat

€ 9.915,24

-€ 439,18

