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De kasteeltuin, de eigenaar en de stichting  
 
In Park Assumburg/Oud Haerlem in Heemskerk ligt achter Kasteel Assumburg de unieke in Franse stijl 
aangelegde pronktuin Kasteeltuin Assumburg, aangelegd op dezelfde plek als 300 jaar geleden.  
In 2011 vond de officiële opening plaats. Ontwerper van de huidige tuin is Nico Brantjes. 
In 2016 is Bezoekerscentrum ‘het Koetshuijs’ geopend.  
In 2017 is aan de kasteeltuin de status van Gemeentelijk Monument toegekend.  
Eigenaar van de tuin en het bezoekerscentrum is Gemeente Heemskerk. Naast het groot onderhoud door 
de gemeente wordt een groot deel van deze pronktuin onderhouden door vrijwilligers in samenwerking 
met een hovenier. Het bezoekerscentrum wordt volledig gerund door vrijwilligers.  
 
Op 6 oktober 2011 is Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg opgericht. Het bestuur van de stichting is 
op deze dag officieel in functie getreden met het verlijden van de oprichtingsakte bij notaris Janssen & Van 
Commenée te Heemskerk. Op 10 augustus 2021 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. 
De stichting heeft tot doel: Het ondersteunen van de gemeente bij het beheer en onderhoud van de 
kasteeltuin bij Kasteel Assumburg evenals het organiseren van diverse publieke evenementen en 
educatieve activiteiten. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 
nummer 53717058, RSIN  850988202. 
 
De stichting is trots op ‘haar’ tuin en hoopt dat deze zich, onder inspanning van haar vrijwilligers, de 
komende decennia zal ontwikkelen tot een nog meer volwaardige pronktuin, waarover tot ver buiten onze 
(gemeente)grenzen zal worden gesproken. Het bestuur van de stichting is er alles aan gelegen deze tuin 
van en voor Heemskerk voor volgende generaties te laten voortbestaan. 
 
 
 
Het bestuur: 
Corry de Groot ‐ Voorzitter 
Martin de Caluwé ‐ Secretaris/penningmeester 
Piet Toutenhoofd ‐ Tuinzaken 
Ina Ligthart ‐ Beheer bezoekerscentrum 
Maria van Buggenum ‐ Evenementen 
 

Heemskerk, juni 2022 
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Jaarverslag 2021 
 
De vrijwilligers en tien jaar tuin 
 
Het vrijwilligersbestand van de stichting vormt de ruggengraat van onze organisatie. Een essentieel 
onderdeel van ons bestuursbeleid betreft dan ook de zorg en aandacht die nodig is voor het functioneren 
en faciliteren van al deze enthousiaste mensen. 
In dit kader zou het wenselijk geweest zijn om het tienjarig bestaan van de tuin en de stichting uitgebreid te 
vieren. Helaas hadden we in 2021 nog steeds te maken met de Covid‐pandemie. Door de wisselende en 
onvoorspelbare maatregelen is een aparte feestelijke bijeenkomst niet haalbaar geweest. Om deze mijlpaal 
toch te gedenken is er aandacht aan geschonken bij de opening van de toonstelling ‘Die heerlijke natuur’, 
zowel door de stichting als door de gemeente in de persoon van wethouder De Vries.  
 
Ondanks de pandemie bleven de (tuin)vrijwilligers gedurende het hele jaar komen. De trouwe opkomst laat 
ook zien dat zich, naast de praktische kant van het vrijwilligerswerk, een heel duidelijke sociale component 
heeft ontwikkeld. Zo waren de gastvrouwen en ‐heren teleurgesteld dat zij door de lockdownmaatregelen 
ook het onderlinge sociale contact moesten missen. Gelukkig kon het Koetshuijs vanaf half mei weer open 
voor bezoekers, eerst alleen de middagen maar later weer hele dagen. Daarbij was het voor de 
gastvrouwen en ‐heren een verademing om te kunnen werken in de mooie nieuwe en vooral ruime keuken.  
 
Ter motivatie en versterking van de onderlinge band tussen de vrijwilligers wordt gewoonlijk jaarlijks een 
aantal bijeenkomsten gehouden. Helaas konden de beleidsvergaderingen, de gezamenlijke excursie naar 
een andere buitenplaats en de eindejaarsbijeenkomst niet doorgaan. Maar we kijken met veel plezier terug 
op een zeer geslaagde BBQ eind augustus met alle vrijwilligers.  
 
Het totale aantal vrijwilligers is redelijk constant gebleven.  
Slechts enkele tuinvrijwilligers en gastvrouwen zijn dit jaar gestopt maar we hebben ook een paar nieuwe 
tuinvrijwilligers, gastvrouwen en zelfs een gastheer mogen verwelkomen. Een mooi begin voor het nieuwe 
jaar maar nog meer nieuwe, bij voorkeur jongere, vrijwilligers zijn van harte welkom! Uiteraard was de 
stichting aanwezig op de vrijwilligersmarkt op 2 oktober in het Spectrum. 
Voor een goede communicatie onderling is ook dit jaar het Kasteeltuinbericht weer wekelijks verschenen. 
Daarnaast verscheen de driemaandelijkse interne Nieuwsbrief met meer specifieke informatie. Deze 
papieren Nieuwsbrief is na tien jaar echter geschiedenis geworden, de laatste uitgave was in december.  
 

 
De kasteeltuin 
 
Het onderhoud van de kasteeltuin is, ook mede dank zij de toegewijde 
leiding van onze hovenier Jan van Egmond, weer voldoende geweest om 
een verzorgde aanblik te kunnen bieden. Evenals in 2020 mocht de tuin 
zich weer verheugen in een groot aantal bezoekers. De tuin geniet een 
steeds grotere bekendheid en vanwege de Covid‐pandemie waren 
andere ontspanningsmogelijkheden beperkter. Bovendien werden er 
twee succesvolle exposities gehouden in de tuin, waarover later meer.  
De hevige sneeuwval in februari gaf de tuin een bijzonder aanzien. 
Een aanzienlijk aantal bruidsparen en anderen wisten de kasteeltuin weer te vinden voor een fotoshoot. 
De normale werkzaamheden in de tuin bestaan onder meer uit het aanplanten van de bloemenperken, het 
beheer van de groentetuin, het maaien van de gazons, het schoonhouden van de tuin, het onderhoud van 
de paden en het snoeien van de fruitbomen, de heggen en de rozen. Zo ook het daarbij behorende 
afvoeren van steeds grotere hoeveelheden snoeiafval waarbij de multi‐mover met aanhanger inmiddels 
onmisbaar is geworden. Dit alles uiteraard naast de almaar voortdurende strijd tegen het onkruid.  
Ondanks de op het oog goed gedijende kasteeltuin zijn er wel een paar punten van aandacht en zorg. 
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Projecten broderies 
De problemen rond de kwijnende ilexen zijn in voorgaande jaarverslagen al uitvoerig toegelicht.  
Het proefproject in een deel van broderie B is eind 2019 uitgevoerd. Hoofddoel van de proef was om aan te 
tonen dat de ilex vooral lijdt aan het hebben van ‘natte voeten’ als gevolg van onvoldoende drainage ter 
plekke van de wortels. Een deel van de broderie is afgegraven waarbij de grond vervangen is door grond 
met een grotere drainagecapaciteit. Ook zijn de honingraatplaten onder het grind verwijderd evenals de 
kunststof opsluitbanden naast de ilexen. Inmiddels is een duidelijk positief effect zichtbaar. 
Daarnaast is in 2021 in broderie A een tweede proef gedaan waarbij onder hoge druk lucht en substraat in 
de grond gespoten is. Ter aanvulling is 10 kg wormen uitgezet om een lossere bodemstructuur te 

bewerkstelligen. De diepe kunststof opsluitranden waren hier al 
eerder verwijderd. Ook op deze manier zal een betere drainage 
mogelijk zijn. Uiteraard zal het resultaat hiervan ook pas op wat 
langere termijn zichtbaar zijn maar de voorlopige resultaten lijken 
positief. Het is wenselijk in 2022 met de gemeente een 
vervolgtraject te bespreken.  
Het is overigens wel duidelijk dat zonder de opsluitranden het niet 
mogelijk is de originele vormen van de sierlijke broderies lang te 
behouden. Cortenstalen randen die op een andere manier in de 
grond verankerd worden dan de kunststoffen exemplaren kunnen 
een fraaie maar ook zeker duurzame meerwaarde aan de tuin 

geven, mede gezien het toenemende toeristische belang van de tuin. Deze, helaas prijzige, cortenstalen 
randen blijven dan ook hoog op onze wensenlijst staan. In 2019 is al een kleine voorzet gegeven met het 
laten vervaardigen van nieuwe digitale tekeningen van de broderies, in opdracht van de gemeente, ter 
vervanging van de oorspronkelijke mallen die de tand des tijds helaas niet hebben doorstaan. 
Ondertussen gaat het intensieve inboeten van nieuwe ilexen op de slechtste plekken elders onverdroten 
voort om de aanblik van de broderies voor de bezoekers fraai te houden. 
 
De boomgaard  
De opbrengst van de boomgaard was ook dit jaar zeer matig. Veel fruit is weer opgegeten door de vogels, 
overigens meer door kauwen en meeuwen dan door halsbandparkieten.  
Toch nog zo’n 70 pakken uitstekend smakend biologisch sap was het resultaat, weer vers geperst en 
gepasteuriseerd tijdens de herfstmarkt die in september rondom het Koetshuijs is gehouden. 
Zoals vorig jaar al gemeld zijn veel perenbomen aangetast door de Perenprachtkever. In verband hiermee is 
al eerder een onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid van de boomgaard. De PH‐waarde van de 
grond is aan de hoge kant en dat roept de vraag op of grondverbetering nodig is. Maar afgezien van de 
aantasting door de PPK gaat het met de fruitbomen toch wel goed. In tien jaar tijd zijn de dunne 
stammetjes uitgegroeid tot stevige en hoge bomen. Om de bodemstructuur iets te verbeteren zijn ook hier 
wormen uitgezet: 45 kg wormen (800 stuks per kg) wisten snel hun weg naar het ondergrondse te vinden. 
De in het vorige jaarverslag beschreven methode om de stammen van de 
door de PPK aangetaste perenbomen in te zwachtelen en met witkalk in te 
smeren is begin dit jaar toegepast. Het is nog niet duidelijk wat hiervan het 
uiteindelijke resultaat zal zijn. Hierop vooruitlopend heeft Nico Brantjes al 
overal uit den lande enthout verzameld om de inmiddels al verloren 
gegane exemplaren te kunnen vervangen. Het moge duidelijk zijn dat er in 
de komende jaren financiële gevolgen te verwachten zijn eer er voor onze 
bezoekers weer een gezonde perenboomgaard te bewonderen is. 
Het sinusmaaien om de biodiversiteit in de boomgaard te bevorderen 
wordt voortgezet, in het voorjaar een prachtige bloemenzee tussen de 
bomen. In het najaar is het aanzien wat minder maar het belang van de 
biodiversiteit weegt zwaarder voor het bestuur. 
In de (nabije) toekomst zullen samen met de gemeente ook andere 
belangrijke beslissingen rond het onderhoud van de fruitbomen genomen 
moeten worden omdat het snoeien van de steeds hoger wordende bomen op termijn niet meer door, 
steeds ouder wordende, vrijwilligers gedaan kan worden. 
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Groente- en kruidentuin en rosarium 
Voor wat betreft de groente‐ en kruidentuin kunnen we ook in 2021 weer terugkijken op een uitstekend 
oogstjaar. Weer nieuwe ‘vergeten groenten’ werden door de enthousiaste groenteploeg gezaaid, 
verspeend, geplant en geoogst in de van natuurlijke mest voorziene plantenbedden. 
Ook weer een lust voor het oog en de neus was het rosarium. Tot ver in het najaar bloeiden de kleurige en 
geurige rozen, hetgeen de toch al zeer grote populariteit van deze publiekstrekker ten goede kwam. In 
2021 is wederom een van de vakken voorzien van nieuwe rozenstruiken.  
Nabij het rosarium is een bord geplaatst met daarop interessante informatie over de aanwezige rozen 
zodat er voor de bezoekers ook in de winterperiode meer te zien is dan de kale rozenstruiken in ruste.  
 
Automatisch hek 
Al vanaf de opening van de kasteeltuin was er een vaste ploeg vrijwilligers die er voor zorgde dat de tuin 
elke avond gesloten werd. In het weekend kwam daarbij het openen van het toegangshek ’s morgens om 
10.00 uur zodat het publiek dagelijks kon genieten van de tuin. De klus werd met de jaren wel steeds 
bezwaarlijker voor onze ‘hekkensluiters’. Daarom zijn we verheugd dat er dit jaar een aanpassing aan het 
hek gerealiseerd kon worden zodat het hek ’s morgens volautomatisch opent en ’s avonds weer sluit. 
 
 

Het bezoekerscentrum het Koetshuijs 
 
In de vorige jaarverslagen is al gewezen op de noodzaak van het creëren van extra ruimte bij het Koetshuijs 
voor de opslag van materialen en de door de gastvrouwen en ‐heren zo zeer gewenste uitbreiding van de 
keuken waarvan van meet af aan duidelijk geweest is dat de capaciteit te klein was. Waarmee we overigens 
niet de indruk willen wekken dat de gastvrouwen alleen gelukkig worden van een groter aanrecht!  
De verbouw van de keuken was onderdeel van het projectplan ‘Kapschuur’. De bouw van de kapschuur zelf 
is helaas om financiële redenen afgewezen bij de behandeling van de PerspectiefNota 2020 maar staat nog 
steeds op onze wensenlijst. 
 
Verbouwing bezoekerscentrum, onderdeel van het project ‘Kapschuur’ 
Gelukkig bleek het wel mogelijk om één onderdeel uit het plan te realiseren: de verplaatsing en uitbreiding 
van de keuken. We zijn heel blij dat de gemeente hiervoor toestemming gegeven heeft.  
De werkzaamheden werden uitgevoerd door onze eigen vrijwilligers in nauw overleg met en volgens 
aanwijzingen van de gemeente. De aanleg van leidingen en elektra is uitgevoerd onder toezicht van daartoe 
bevoegde bedrijven. Dit geschiedde in de winterperiode tijdens de lockdown. 
De nieuwe keuken is voorzien van rolgordijnen om inkijk te voorkomen. Dit geeft een veiliger gevoel voor 
de vrijwilligers die als gastvrouw dienst doen tijdens een avondactiviteit in het Koetshuijs.  
Vanaf half mei was het Koetshuijs weer (eerst gedeeltelijk) geopend voor bezoekers. Ook dit jaar mochten 
wij ons verheugen in een flink aantal bezoekers. De overlast van hangjongeren onder de overkapping was 
minder dan het jaar daarvoor maar blijft zeker een bron van zorg.  
De diverse onderdelen uit de oude keuken zijn zo veel mogelijk in het Koetshuijs hergebruikt en voor de 
niet meer bruikbare spullen is een andere nuttige bestemming gevonden. De voormalige keuken is in 
gebruik genomen als kantoortje. Foto rechts: de voltallige bouwploeg. 
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Activiteiten, evenementen en educatie 
 
(Muziek)evenementen in de tuin 
Het was de bedoeling om in samenwerking met de Culturele Cirkel een aantal evenementen in de 
kasteeltuin te organiseren. Helaas is dit vanwege de nog steeds aanwezige pandemie niet haalbaar 
gebleken. 
 
NME en Cultuurhuis 
Gelukkig konden de activiteiten voor de kinderen in aangepaste vorm zo veel mogelijk wel doorgaan, met 
dank aan de enthousiaste en creatieve dames van de NME. Een paar workshops voor volwassenen 
georganiseerd door het Cultuurhuis en NME konden eveneens plaats vinden met in acht neming van de 
anderhalve meter. Helaas moesten er ook een paar geannuleerd worden. 
 
Exposities Koetshuijs 
In het Koetshuijs zijn twee kleinschalige exposities gehouden van plaatselijke kunstenaars, te weten de 
schilderessen Henny Vis en Wijnanda Smink. 
Voor de kinderen was er de mini‐tentoonstelling Zangvogels, geregeld door NME. 
 
Speurtocht van Zee van Tijd 
Groot is de belangstelling voor de speurtocht ‘Deutzi’, gerealiseerd door de afdeling Recreatie en Toerisme 
van de gemeente. Op een speelse manier kunnen de kinderen kennis maken met de tuin en de 
geschiedenis van Assumburg. 
 
Rondleidingen 
Verrassend was de opkomst voor de eerste algemene rondleiding door de kasteeltuin in mei, natuurlijk wel 
met kleinere groepen. Er werd zelfs uitgebreid aandacht aan geschonken door Noordhollands Dagblad.  
Ook de rondleidingen met IVNgidsen in Park Assumburg konden doorgang vinden. Dit jaar met twee 
rondleidingen waarbij de focus lag op de belangrijke functie van het water in het gebied. Deze excursies zijn 
gebaseerd op de in 2020 ontwikkelde en gepresenteerde 3D plattegrond van het park. 
 
Twee exposities 
In 2021 zijn twee zeer succesvolle exposities in de tuin gehouden.  
 

Expositie ‘Die Heerlijke Natuur’ 
De expositie werd georganiseerd door kunstenares Annelies Vessies en kunsthistorica Ina Lieshout en 
bestond uit drie onderdelen:  

 Amateurs en professionals uit de regio werden opgeroepen foto’s in te sturen van de natuur in 
eigen omgeving. Inhakend op de Covid actualiteit om zo veel mogelijk in eigen omgeving te blijven. 
Uit zo’n 150 inzendingen werden door stichting ISOO 38 foto’s geselecteerd, die te zien waren aan 
de binnenhekken van de tuin. Na afloop kregen de inzenders van deze 38 geselecteerde foto’s hun 
mooi afgedrukte foto als prijs mee naar huis.  

 Een groep dames heeft onder leiding van een professional diverse handwerken gemaakt met als 
thema ‘rozen’, geëxposeerd in het rozenprieel en het Koetshuijs, gepresenteerd als oud ambacht. 

 Daarnaast hebben 6 professionele beeldende kunstenaars uit Noord Holland ieder een aantal 
beelden tentoongesteld.  
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Op deze manier ontstond bij elkaar een prachtige tentoonstelling waarbij een hoge graad van participatie 
van inwoners van Heemskerk en de nabije omgeving werd bereikt. Op zaterdag 7 augustus vond de 
opening plaats met, zoals al genoemd, ook aandacht voor tien jaar kasteeltuin. Het was heel plezierig dat 
deze gebeurtenis wel doorgang kon vinden. Een extra kleurig en exotisch tintje aan deze opening was de 
Nigeriaanse huwelijksceremonie die toevallig op de zelfde dag in de kasteeltuin gehouden werd. 
 

Expositie ‘Monumenten in Beeld’  
Acht fotoclubs hebben bijzondere foto’s gemaakt van 24 monumenten in de vier gemeenten Beverwijk, 
Castricum, Uitgeest en Heemskerk. De begeleiding, selectie en presentatie van de foto’s werden ook 
verzorgd door stichting ISOO. De opening van deze expositie was op 1 oktober, helaas in de regen maar de 
belangstelling voor de tentoonstelling door en voor plaats‐ en regiogenoten maakte dat helemaal goed. 
Speciale vermelding voor Stichting TriArcus die beide tentoonstellingen financieel mogelijk maakte. 
 

   
 
Herfstmarkt 
Op zondag 3 oktober was de Sap‐pers van ‘Appel van Opa’ weer onze gast om voortreffelijk smakend 
biologisch sap te persen van het door ons en anderen aangeboden fruit.  
In tegenstelling tot vorig jaar gelukkig weer in een setting van een heel gezellige en goedbezochte 
herfstmarkt. Kleinschalig en helaas regenachtig maar desondanks zeer geslaagd. 
 

   
 

De omgeving 
 
De derde woontoren aan de Tolweg heeft aan het eind van 2021 bijna het hoogste punt bereikt.  
Het project ‘Slotvrouwe’ nadert daarmee de eindfase van een langlopend traject. 
Onze stichting werd betrokken bij de plannen van de gemeente voor Park Assumburg met de wens voor 
nog meer woningbouw.  
Huidige en mogelijk toekomstige gebruikers van het gebied 
Assumburg/OudHaerlem/Tolhek hebben op uitnodiging van 
de gemeente gezamenlijk een participatieproject doorlopen 
en met elkaar een zogenaamd vlekkenplan ontwikkeld, wel 
met consensus maar niet unaniem. In december is dit plan 
gepresenteerd aan de Raad. De Raad heeft vervolgens het 
College om extra opties verzocht. Voor de kasteeltuin is het 
van belang of de voetbalvelden van ODIN al of niet moeten 
wijken voor woningbouw. Zoja dan is het voor het aanzien 
van de kasteeltuin noodzakelijk dat daarbij een mooi 
passende grens wordt ontwikkeld. Wordt vervolgd in 2022! 
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Het bestuur 
 
Het afgelopen jaar zijn er enkele wijzigingen in het uit vijf personen bestaande bestuur geweest. 
Joop de Wit is begin van het jaar en Sigrid Beentjes is aan het eind van het jaar gestopt. De functies zijn 
overgenomen door Martin de Caluwé die eerder als interim secretaris/penningmeester aan de stichting 
verbonden was en tuinvrijwilliger Maria van Buggenum die in 2022 het verzorgen van de evenementen op 
zich zal nemen. Beide oud‐bestuursleden zijn vrijwilliger gebleven. 
 
Statutenwijziging  
Vanwege de tijdrovende procedures bij het benoemen van bestuursleden en de veranderde wijze van 
financiering heeft de gemeente de stichting verzocht de oprichtingsstatuten van 2011 te actualiseren.  
De vernieuwde statuten zijn gepasseerd op 10 augustus ten kantore van Janssen & Van Commenée 
Notarissen. De statuten zijn tevens aangepast aan de nieuwe regelgeving van de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen. 
 
Beleid 
In de twaalf maandelijkse bestuursvergaderingen werden beleid en uitvoering vastgesteld. De zorgvuldig 
opgestelde notulen geven een betrouwbaar en volledig beeld van gekozen beleidsrichtingen en genomen 
besluiten. De jaarverslagen en overige gedetailleerde gegevens van de stichting zijn te vinden op onze 
website vanwege de ANBI status van onze stichting.  
In de loop van het komende jaar zal het huidige beleidsplan dat loopt tot 2022 vervangen worden. 
 
Contact met de gemeente 
De goede verstandhouding tussen de gemeente als eigenaar en de stichting als beheerder van de tuin werd 
voortgezet en de financiële verplichtingen werden ook dit jaar wederzijds correct nagekomen.  
Na een jaar met wisselende contacten heeft de stichting vanaf 1 januari 2021 weer een vaste 
contactpersoon bij de gemeente. De communicatie is daarmee weer gemakkelijker geworden.  
Dankzij de wat ruimere Covid maatregelen was het in oktober weer mogelijk het voltallige College te 
ontvangen voor het gebruikelijke jaarlijkse werkbezoek. Het College was aangenaam verrast door al onze 
werkzaamheden en activiteiten, toonde begrip voor onze zorgen en kon zich tevens vinden in ons financiële 
beleid dat ook dit jaar door de pandemie werd beïnvloed.  
De bijeenkomst vond plaats in een zeer plezierige sfeer waarbij over en weer veel waardering voor de 
wederzijdse betrokkenheid werd uitgesproken.  
 
Samenvattend: we kunnen ondanks de zorgen omtrent broderies, perenboomgaard en de helaas ook in 
2021 aanwezige pandemie terugzien op een goed jaar. We gaan in het komende jaar enthousiast aan de 
slag met weer genoeg nieuwe plannen voor de toekomst. 
 
Namens het bestuur, 
Corry de Groot, voorzitter 
 
 

  



 

 

P
ag

in
a1

0
 

 

Financieel verslag 
 
Hierna treft u vervolgens aan: 
 

 Balans 31 december 2021 
 

 Winst‐ en verliesrekening  over het gehele jaar 2021 
 

Voorafgaande opmerkingen 
 
De Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg is op 6 oktober 2011 opgericht. De Stichting is niet 
belastingplichtig in de zin van de Wet op de Omzetbelasting. De Stichting heeft in 2015 de ANBI status 
verkregen. 
 
Met ingang van 1 januari 2013 is de administratie van de Stichting overgegaan naar een geautomatiseerd 
systeem. De software van CASH Den Haag voldoet voldoende aan de eisen die door de Stichting aan een 
administratie worden gesteld. Met ingang van het jaar 2021 wordt de financiële administratie gevoerd door 
Hoogeveen & Partners uit Hoorn. 
 
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar, te weten van 1 januari tot en met 31 december. 
De balans is opgesteld aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens. Er zijn geen vaste 
materiële activa opgenomen. De kosten voor 2021 zijn volledig ten laste van dat jaar gekomen en in de 
exploitatierekening opgenomen. 
 
Namens het bestuur, M.G. de Caluwé – secretaris/penningmeester 
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Balans per 31 december 2021  
 

  Kasteeltuin Assumburg           
       

  ACTIVA           
              

  (in euro’s)    

       

  31 december 2020  31 december 2021 

       

VORDERINGEN      

  Transitoria 0 0  0 0 

       

LIQUIDE MIDDELEN      

 Kas 12   12  

 Bank R/C 194   3.335  

 Spaarbank 41.500 41.706  39.000 42.347 

       

       

       

   41.706   42.347 

       

       

       

  PASSIVA           
              

  (in euro’s)    

       

 
 31 december 2020  31december 2021 

       

       

      

 Eigen vermogen  10.123   8.248 

       

LANG VREEMD VERMOGEN      

 Voorziening inboet tuin 5.000   5.000  

 Bestemmingsreserves 14.625 19.625  17.625 22.625 

       
KORT VREEMD VERMOGEN      

 Crediteuren 0   6.074  
 Transitoria 11.958 11.958  5.400 11.474 

       

       

       

   41.706   42.347 
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Exploitatierekening 2021 
 

Kasteeltuin Assumburg       
 
Opbrengsten 
 
 (€) 2020 (€) 2021 
Groen 13.500  13.500  
Niet groen 14.500  14.700  
Bezoekerscentrum 5.108  10.602  
Projecten 18.017  6.752  

  51.125  45.553 
 
    

Uitgaven 
 
 € 2020 € 2021 
Tuinonderhoud 12.668  15.654  
Algemene kosten 3.092  3.639  
Vrijwilligers 1.687  5.681  
PR en Nieuws 1.537  2.352  
Evenementen/educatie 9.306  5.086  
Bezoekerscentrum 4.897  6.918  
Projecten 17.097  6.847  

  51.174  46.177 
 
Resultaat 
 
  -/- 49  -/- 624 

 

   

 
 
 
 

 


