Jaarrapport 2018
d.d. 01 april 2019

Financiële overzichten
01.01.2018 ‐ 31.12.2018

De tuin, de eigenaar en de stichting

Bladzijde

3



Jaarverslag 2018

Bladzijde

4‐5–6‐7‐8



Financieel verslag

Bladzijde

9 e.v.



Toelichting financiële cijfers



Balans 31.12.2018



Winst‐ en verliesrekening 01.01/31.12.2018

Pagina



2

Inhoud

De tuin, de eigenaar en de stichting
Centraal in het park Assumburg/Oud Haerlem in Heemskerk ligt achter kasteel Assumburg, de kasteeltuin
Assumburg. Op dezelfde plek als 300 jaar geleden is een unieke, in Franse stijl aangelegde, pronktuin
gerealiseerd. In 2011 vond de opening officieel plaats. Ontwerper van de tuin is Nico Brantjes.
Eigenaar van de tuin is de Gemeente Heemskerk. Naast het onderhoud door de Gemeente Heemskerk,
wordt een groot deel van de genoemde onderdelen in de pronktuin onderhouden door vrijwilligers, ook
wel Hof tuiniers genoemd.
Voor het onderhoud door vrijwilligers is op 6 oktober 2011 de Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg
opgericht.
De Stichting heeft tot doel: Het ondersteunen van de Gemeente Heemskerk bij het beheer en onderhoud
van de kasteeltuin bij Kasteel Assumburg.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53717058, RSIN
850988202.
Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg is trots op ‘haar’ tuin en hoopt dat deze zich, onder inspanning
van haar vrijwilligers, het komende decennia zal ontwikkelen tot een volwaardige pronktuin, waar tot ver
buiten onze (gemeente)grenzen over zal worden gesproken.
Het bestuur van de Stichting is er alles aan gelegen de tuin van Heemskerk tot over de grenzen te promoten
en voor volgende generaties te laten bestaan.
Het bestuur van Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg is officieel op 6 oktober 2011 in functie
getreden met het verlijden van de oprichtingsakte bij notaris Janssen & Commenée te Heemskerk.
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Van links naar rechts: Joop, Corry, Piet , Sigrid en Chris
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Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
Piet Joustra ‐ Voorzitter
Joop de Wit ‐ Secretaris‐penningmeester
Sigrid Beentjes ‐ Beheer Bezoekerscentrum
Corry de Groot ‐ Educatieve voorzieningen
Chris Bakker ‐ Informatieve voorzieningen

Jaarverslag 2018
De vrijwilligers
Het vrijwilligersbestand vormt de ruggengraat van onze organisatie. Zorg en aandacht rond het
functioneren en faciliteren van al deze enthousiaste mensen vormt een essentieel onderdeel van ons
beleid. In het voorjaar is een succesvolle wervingsactie gehouden om het natuurlijk verloop op te vangen.
Ons streefgetal van 50 vrijwilligers voor de tuin en 30 gastvrouwen/heren voor het bezoekerscentrum is
daarmee weer zeker gesteld.
De ook dit jaar weer door onze vrijwilligers zorgvuldig onderhouden kasteeltuin oogstte veel bewondering
en blijft aldus het op onze website genoemde “eiland van rust, ruimte en tijdloosheid” in een omgeving
met jagend verkeer, overvliegende vliegtuigen, intensieve bewoning en alle andere dagelijkse menselijke
activiteiten.
Belangrijk onderwerp in de goede zorg voor de vrijwilligers is ons Arbobeleid. De in 2018 uitgevoerde
Risico‐Inventarisatie & Evaluatie door het externe bureau Stigas en het daaruit afgeleide Plan van Aanpak
hebben dit jaar geleid tot implementatie van concrete maatregelen in de boomgaard en het
bezoekerscentrum. In de boomgaard zijn Arboregels ingevoerd voor het werken op hoogte. Zo wordt bij
werken boven de 2,5 m een hoogwerker ingezet, en zijn diverse veiligheidsmiddelen aangeschaft zoals
veiligheidshelmen en ‐brillen, en speciaal gereedschap. Daarnaast is het veilig werken vastgelegd in een
Arbo handboek, dat door de betreffende vrijwilligers is afgetekend voor akkoord en in de vrijwilligersruimte
ter inzage standaard op tafel ligt. Vijf vrijwilligers hebben een nationaal erkend certificaat behaald voor
werken met een hoogwerker. Een en ander heeft ook dit jaar weer geleid tot een ongeval vrij jaar. In het
bezoekerscentrum is de losse trap naar de opslagruimte vervangen door een vaste trap en zijn diverse
sloten aangepast om te komen tot veilige vluchtroutes bij evenementen en bijeenkomsten. Tevens is een
extra brandblusser geplaatst. In 2019 zal de rest van de tuin “Arbo‐proof” gemaakt worden.
Ter motivatie en versterking van de onderlinge band tussen de vrijwilligers zijn ook in 2018 een viertal vaste
bijeenkomsten en evenementen gehouden: de beleidsvergadering in april, de jaarlijkse excursie naar een
collega tuin in mei, de BBQ voor vrijwilligers en partners in augustus, en de afsluitende Kerstbijeenkomst in
december. Het bezoek aan de collega tuin betrof dit jaar De Hortus in Leiden. Het blijft nuttig en leerzaam
hoe collega vrijwilligers in een vergelijkbare setting hun taak vervullen.
Voor goede en open onderlinge communicatie verschenen ook dit jaar het wekelijkse Tuinbericht en
Koetshuijs bericht met informatie over de actuele onderwerpen. Daarnaast verscheen de driemaandelijkse
Interne Nieuwsbrief met meer specifieke achtergrondinformatie. Als verslaggeving is, net als in 2017, een
fotoboek gemaakt van al het wel en wee in de tuin en rond het bezoekerscentrum, een aanstekelijk en
verzorgd document.
In totaal werden in de tuin 4.300 dagdelen á 2 ½ uur door vrijwilligers besteed, en aan vrijwilligersuren in
en rond het bezoekerscentrum nog eens 4.800 dagdelen. In totaal dus 22.750 uur! Een indrukwekkend
aantal dat goed weerspiegelt hoe groot de inzet van alle vrijwilligers is.
Er is begonnen met het implementeren van de nieuwe AVG‐regels.
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Onder leiding van hovenier Jan van Egmond is ook dit jaar de tuin weer in goede conditie gehouden. Naast
het reguliere verwijderen van onkruid, maaien van de gazons, snoeien van de fruitbomen, verzorgen van de
boomspiegels, onderhoud van de paden, beheer van de groentetuin, snoeien van de rozen en heggen,
aanplanten bloemenperken en schoonhouden van de tuin, waren er een aantal speciale projecten aan de
orde.
De problemen rond de ilex zijn in voorgaande jaarverslagen al uitvoerig toegelicht. Het reeds in het vorig
jaarverslag aangekondigde proefproject in een deel van broderie B is na enige vertraging definitief bij de
gemeente Heemskerk ingediend als investeringsvoorstel. Wij hopen in de loop van volgend jaar groen licht
te krijgen voor uitvoering. Hoofddoel van de proef is aan te tonen dat de ilex vooral lijdt aan het hebben
van “natte voeten” als gevolg van onvoldoende drainage ter plekke van de wortels.
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Ondertussen gaat het intensieve inboeten van de slechtste plekken onverdroten voort om de aanblik van
de broderies voor de bezoekers fraai te houden. Ter verfraaiing van dit deel van de tuin is besloten de
opsluitranden van de ilex struiken, thans van kunststof, in de naaste toekomst te vervangen door corten
stalen randen. Dit mede na een oriënterend bezoek aan de buitenplaats Frankendael te Amsterdam,
eigendom van de gemeente Amsterdam. Dit wordt financieel gezien een lange termijn project waar we na
dit jaar zeker op terug zullen komen.
Rond het beeld zijn de stekelnootjes aan het eind van het seizoen definitief opgeruimd en tijdelijk
vervangen door eenjarige violen. Voor 2019 zal een andere keuze gemaakt worden ter vervanging.
Het sproeisysteem is verder uitgebreid. Twee broderies zijn van een sproeisysteem voorzien, de twee
resterende zullen begin 2019 geïnstalleerd worden. Daarmee is dan de gehele binnentuin van een
automatisch sproeisysteem voorzien, een belangrijke investering gezien de steeds frequenter optredende
periodes van extreem droog weer.
De groente en kruidentuin kan terugzien op een uitstekend oogstjaar. De in 2017 doorgevoerde
grondverbetering blijft zijn vruchten afwerpen. Ook de groente en kruidentuin is van een sproeisysteem
voorzien. Tevens is een nieuwe gereedschap opslag gebouwd.
In het rosarium is het nieuw aangelegde Leonardo da Vinci rozen goed aangeslagen. Door gunstige
weersomstandigheden kon de tuin twee bloeiperioden begroeten, hetgeen de toch al zeer grote
populariteit van deze publiekstrekker ten goede kwam.
De boomgaard kende opnieuw een moeilijk jaar. Ondanks alle goede zorg is de oogst opnieuw mislukt
vanwege de vraatzucht van in de directe omgeving van de tuin bivakkerende halsbandparkieten. Alle
pogingen met de meest uiteenlopende middelen om ze af te schrikken zijn tot heden mislukt. Dit jaar is in
het kader van deze voortdurende strijd geïnvesteerd in een proefafdekking met netten van een drietal
fruitbomen in vak A. Deze professioneel uitgevoerde proef is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de
firma AgruniekRijndelta en was op zich succesvol. Esthetisch was het echter een minder geslaagde
oplossing en het besluit om de gehele boomgaard op deze wijze te beschermen is voorlopig unaniem door
alle betrokkenen afgewezen. In de zoektocht naar oplossingen hebben we ons vervolgens gericht tot de
expertise van valkeniers. Voor 2019 is een proef gepland met het inzetten van een woestijn buizerd ter
verjaging van de parkieten.
Ondanks deze weinig succesvolle pogingen is dit jaar een kleine provisorische koelruimte voor fruit
gebouwd. Zonder hoop vaart niemand wel. In het bezoekerscentrum is een mini expositie verzorgd over
het leven van de honingbij.
In het kader van de vergroting van de biodiversiteit, een speerpunt in het groenbeleid van de gemeente
Heemskerk, eigenaar van de tuin, is besloten met ingang van volgend jaar het maairegime van de
boomgaard te veranderen en over te gaan op het zogenaamde sinusmaaien. Hierbij wordt het maaien in
slingerende paden uitgevoerd en op variërende tijdstippen. Dit nieuwe maaien is toegevoegd aan het
werkpakket van de stichting. Het begrazen van de taluds in het kader van biodiversiteit is ook dit jaar
voortgezet.
Er is in 2018 tevens in het kader van de middellange termijnplanning van het tuinonderhoud een
uitgebreide reparatie van de tuinpaden uitgevoerd. Reparaties zoals die voortaan eens in de vijf jaar zullen
plaatsvinden.
Bij het sluiten van de markt, in de maand december, is een belangrijk project geïnitieerd: de bouw van een
zogenaamde ‘kapschuur achter het bezoekerscentrum voor opslag van rijdend materieel, koelruimte en
werkplaats. Begin 2019 zal dit project voor goedkeuring bij de gemeente worden ingediend.

Pagina

Ook in 2018 zijn er weer een aantal goed bezochte bijeenkomsten geweest in samenwerking met de NME.
Voor de kinderen stonden onder andere op het programma: schapenscheren, zonnebloemen zaaien, de
wondere wereld van de bijen, natuurspeurtocht en vogelvoer maken. Voor volwassenen werd door de NME
een vogelexcursie (in verband met de nationale vogelweek) en een vleermuisexcursie georganiseerd, en
een roofvogellezing gehouden. Daarnaast zijn nog een vijftal lezingen voor volwassenen gehouden.
Vermeldenswaardig is onder ander de lezing van Chris Kik over het onderwerp groenterassen, verleden‐
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heden‐toekomst. Chris Kik is de nationale coördinator voor Nederland van de internationale zadenbank op
Spitbergen.
Voor het eerst hebben we ook deelgenomen aan de nationale Archeologiedagen in het tweede weekend
van oktober.
Diverse schoolklassen hebben weer een rondleiding door de tuin gekregen door enthousiaste rondleiders.
De samenwerking met het Cultuurhuis Heemskerk is verder uitgebreid. Het Cultuurhuis heeft de kasteeltuin
opgenomen in hun cultuurboekje voor de scholen waarmee de tuin weer extra onder de aandacht gebracht
is.
Achter in de tuin vond gedurende het gehele seizoen een kleine expositie plaats onder de naam Binnenste
Buiten. Hierin werd een overzicht gegeven van ontstaan en gebruik van buitenplaatsen in de regio
Kennemerland.
In het bezoekerscentrum werd een fototentoonstelling gehouden van stadsfotograaf Paul Beentjes van de
gemeente Heemskerk met bijzondere foto’s van de kasteeltuin.
De maatschappelijke stages door de leerlingen van het Kennemer College zijn goed verlopen en afgerond
met de uitreiking van certificaten.

Evenementen
De seizoen opening van ons bezoekerscentrum vond plaats op 29 april met de folk‐group Unicorn, een zeer
geslaagde start van een lang en interessant evenementen programma. Op 27 mei was er het optreden van
het Kennemer Verhalenfestival met Piet Paree en muziek van de groep Altegaer, en op 24 juni van de Tata
Steel Big Band “The Swing Masters”. Op 29 juli werd de jaarlijkse Groente en Kruiden dag gehouden,
opgevrolijkt met muziek van zangeres Jet Stam. Op 2 september trad de Jaren 60 groep de Whiskeymo’s.
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Belangrijk moment dit jaar was het besluit om samen met de fotoclub ISOO uit Beverwijk in 2019 een
fototentoonstelling te organiseren in de kasteeltuin. Een vijftiental nationaal bekende fotografen zullen in
de tuin hun werk presenteren middels door hen zelfgekozen materialen en omstandigheden. Als titel van
de fototentoonstelling/kunstmanifestatie is gekozen voor de naam “Wonderland”, het thema zal zijn
Biodiversiteit. Een en ander aansluitend bij het landelijke Deltaplan Herstel Biodiversiteit. In het
bezoekerscentrum zal een begeleidend educatief programma georganiseerd worden voor jong en oud. In
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Ook in 2018 namen we deel aan de jaarlijkse nationale programma’s Open Tuinen Dag op 17/18 juni, en de
Open Monumentendagen op 9/10 september. Vooral deze laatste dagen werden zeer drukbezocht,
drukker dan ooit.
Op 7 oktober werd ons evenementen programma afgesloten met de jaarlijkse Herfstdag. Zoals elk jaar was
hiervoor veel belangstelling en fungeerde met name de aanwezigheid van een professionele Sap‐pers van
de firma ”Appel van Opa”, een soort rijdende fabriek voor het uitpersen van aangeboden fruit, als
aantrekkelijke publiekstrekker. Tijdens dit weekend werd tevens de jaarlijks sessie van “Heel Heemskerk
Tekent” gehouden en kon er worden gewandeld onder leiding van boswachter Evert Jan en geknutseld
onder leiding van de NME.
Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren vond in december de Christmas Fair plaats, opnieuw georganiseerd
door het bedrijf Holland Promotion. Dit evenement past niet in onze doelstelling en wordt om die reden elk
jaar “uitbesteed” qua toezicht en verantwoordelijkheid aan de gemeentelijke diensten. De Fair werd
drukbezocht en we constateren een jaarlijkse verbetering van de kwaliteit. De schade aan de tuin was ook
dit jaar aanvaardbaar beperkt.
Ter wille van een verbeterde logistiek qua aan‐ en afvoer van materialen is achter in de tuin een
constructieve wijziging aangebracht in de afsluiting van de binnentuin. Dit ook om de tuin uit
veiligheidsoverweging toegankelijk te maken voor hulpdiensten.

december was het duidelijk dat de financiering rond was en dat 2019 daarmee een geweldig evenement zal
brengen, dat de tuin weer extra op de publieke agenda zal zetten

Huwelijksvoltrekkingen
Dit jaar vonden er twee huwelijksceremonies plaats in de romantische entourage van het Rosarium. Vijf
bruidsparen kozen vanwege een groter aantal gasten voor een andere mooie plek in de kasteeltuin. Het
aantal verzoeken om een fotoshoot in de tuin te houden, vooral voor bruidsreportages, nam zo sterk toe
dat enige corrigerende maatregelen getroffen zijn. In overleg met de gemeente is besloten is om met
ingang van 2019 een geringe vergoeding te vragen in een poging meer controle te krijgen op dit fenomeen,
zowel qua tijd als ook qua spelregels.
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D Het jaar 2018 was operationeel gezien een zeer succesvol jaar van het bezoekerscentrum. Onze
gastvrouwen en heren mochten een toenemende stroom bezoekers verwelkomen. In totaal was er een
toename van veertig procent ten opzichte van 2017. In totaal vonden er meer dan honderd bijeenkomsten
voor sociaalmaatschappelijke doeleinden plaats met daarnaast de ontvangst/voorlichting van een
belangrijk deel van de 23.000 reguliere tuinbezoekers van dit jaar. Dit is exclusief de bezoekers aan de
Christmas Fair, een evenement dat elk jaar goed is voor meer dan 10.000 bezoekers aan de dan sfeervol
ingerichte tuin. Daarnaast is de tuin opgenomen in diverse wandel‐ en fietsroutes, waaronder de
zogenaamde OerIJ wandeling met meer dan 1.500 bezoekers. Ten einde het aanbod van informatie uit te
breiden en qua wijze van presenteren ons aan te passen aan de jongste inzichten ten aanzien van
informatieoverdracht, is in april een informatiezuil met een volledig digitaal aanbod van foto’s en teksten in
bedrijf genomen.
Helaas moeten we constateren dat de capaciteit van de keuken, ondanks de aanschaf van diverse logistieke
hulpmiddelen, deze toestroom van bezoekers niet langer kan verwerken. Er wordt gewerkt aan een plan
tot uitbreiding, dat begin 2019 bij de gemeente zal worden ingediend.
Verder konden we constateren dat het bezoekerscentrum een zeer positieve invloed heeft op de logistieke
aspecten van evenementen en educatieve projecten. Het centrum vormt een natuurlijk trefpunt van
bezoekers voor, na en tijdens de voorstellingen en projecten en verhoogt op deze wijze het gezellig
samenzijn.
Er is evenals de twee voorgaande jaren geïnvesteerd in de nodige verfraaiingen en praktische hulpmiddelen
van het centrum, zoals de tweede fase rolgordijnen in de bezoekersruimte, en het aanbrengen van
klapbare verkeerspaaltjes op de weg langs het pand.
Zeer vermeldenswaardig is het feit dat ons bezoekerscentrum in een toonaangevend internationaal
jaarboek op het gebied van het ontwerp van toeristische infrastructuur is gepubliceerd. Het betreft de
uitgave “Tourism Infrastructure Design” van Joaquin Alvado banon, uitgeverij Images Publishing. Een pluim
op de hoed, en meer dan dat, van onze architect Wouter de Haas.
De omgeving
In ons jaarverslag van 2017 hebben we de vorming vermeld de Werkgroep Assumburg gemeld. Deze
werkgroep, waarin de Gemeente Heemskerk, de Stichting Monumenten Bezit (SMB) als werkorganisatie
van de NMO, Stayokay als exploitant van het kasteel, en onze stichting samenwerken, heeft reeds in 2017
het nodige werk verzet. Als product van gezamenlijke actie en financiering kwamen tot stand: de aanleg
van het parkeerterrein, de renovatie van het voorterrein van het kasteel en afspraken over het aanbrengen
van openingen in de historische muur plus aansluitend terras. Deze laatste “opening” van het
bezoekerscentrum naar het voorterrein van het kasteel is in april van dit jaar gerealiseerd samen met de
laatste verfraaiingen van het voorterrein van het kasteel. Het resultaat is naar verwachting en esthetisch
een absolute voltreffer. De gerealiseerde zichtlijnen hebben het bezoekerscentrum een ruimtelijke upgrade
gegeven die op bezoekers een zeer aangename indruk maakt. Uit restanten van de muur is een fraaie
bloembak gebouwd om het geheel te complementeren.
Wat betreft de verdere omgeving van de tuin is 2018 een belangrijk jaar geweest qua besluitvorming. Zo
werd het Project Slotvrouwe door de gemeente definitief vastgesteld, met start uitvoering begin 2019.
Hiermee wordt de aansluiting van kasteel en tuin aan de bebouwing van de aangrenzende woonwijken een
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feit. De Tolweg wordt een zogenaamde “parkweg” met twee gescheiden banen en een brede groene
tussenstrook. De oversteek van fietsers en voetgangers wordt veiliger. De vier hoge “Oost‐Europese”
Debora Bakelaan flats worden afgebroken en vervangen door drie nieuwe eigentijdse woontorens met een
sterk verbeterde groene aankleding van de directe omgeving. De gehele beleving van dit gebied zal zeer
sterk veranderen ten gunste van de kasteeltuin en het slot.
Als eerste voorloper op de komende werkzaamheden werd een doorsteek gemaakt van het parkeerterrein
naar de oprijlaan van het kasteel voor leveranciers en hulpdiensten.
In het hierna genoemde Beleidsplan 2017 hebben we onze visie op de verdere ontwikkeling van Plan
Assumburg vastgelegd, met constructieve en haalbare voorstellen betreffende het Park Assumburg, de
archeologische vindplaats Oud Haerlem, en de Zuidermaatweg. Deze vormen de input van een nieuw in
2019 door de gemeente op te stellen ontwikkelingsplan van dit gebied.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2018 veranderd. Na zes jaar actief en creatief bestuurswerk met
name op het gebied van zorg voor de vrijwilligers en inrichting/opzet van het nieuwe bezoekerscentrum
heeft Ina Dijkman haar bestuursfunctie neergelegd en is zij weer teruggekeerd naar de basis of
“moederschoot” van onze organisatie: het solide vrijwilligersbestand. Haar bijdrage in de opbouwfase van
tuin en bezoekerscentrum is van groot belang geweest. Als vervanger is Sigrid Beentjes benoemd. Zij heeft
in het bestuur het beheer en organisatie van het bezoekerscentrum op zich genomen, met bijbehorende
zorg en sturing van het bestand aan gastvrouwen en heren.
Beleid en uitvoering van het bestuur zijn zoals gebruikelijk zorgvuldig genotuleerd in de twaalf maandelijkse
bestuursvergaderingen. Deze geven een betrouwbaar en volledig beeld van gekozen beleidsrichtingen en
genomen besluiten. Gegeven de ANBI‐status van onze stichting, zijn dit jaarverslag en overige
gedetailleerde gegevens van de stichting op onze website te vinden.
De goede verstandhouding tussen de eigenaar en de beheerder van de tuin werd dit jaar extra
onderstreept door de goedkeuring van het nieuwe Beleidsplan 2017. De goedkeuring in de loop van 2018
van dit in september 2017 ingediende beleidsplan voor de jaren 2018 t/m 2022 liep als gevolg van de
vorming van een nieuw College enige te verwachten vertraging op. Voor de komende jaren is het beleid
weer gezamenlijk onderstreept. De resultaten van het voorgaande Beleidsplan 2012 zijn geëvalueerd en de
belangrijkste beleidsonderwerpen voor de komende vijf jaar zijn gedefinieerd. Een plan de aanpak is
vastgesteld. Het nieuwe College heeft op 6 november haar gebruikelijke jaarlijks bezoek aan de tuin
gebracht, waarbij ons beleid nog eens zorgvuldig doorgenomen is.
De financiële afspraken en verplichtingen werden ook dit jaar wederzijds correct nagekomen. Het in 2012
afgesloten beheercontract voor de tuin en het 2016 afgesloten beheercontract van het bezoekerscentrum
bleven ook dit jaar ongewijzigd als gevolg van tevredenheid wederzijds.
Samenvattend, we kunnen terugzien op een geslaagd en werkzaam 2018 met progressie op alle fronten en
vele nieuwe plannen voor de naaste toekomst.
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Namens het bestuur,
P.K.Joustra, voorzitter

Financieel verslag
Achter dit blad treft u vervolgens aan:


Balans 31 december 20178



Winst‐ en verliesrekening 01.01 ‐ 31.12.2018

Toelichting
De Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg is op 6 oktober 2011 opgericht.
De stichting is niet belastingplichtig.
De Stichting heeft in 2015 de ANBI status ontvangen.
Per 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.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar: 1 januari t/m 31 december.
De balans is opgesteld aan de hand van de beschikbare gegevens. Er zijn geen vaste materiële activa
opgenomen.

Namens het bestuur, J.M. de Wit ‐ penningmeester
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De kosten voor het jaar 2018 zijn volledig ten laste van dit jaar gekomen en in het Winst‐ en
verliesoverzicht opgenomen.

Kasteeltuin Assumburg

ACTIVA
(in euro’s)
31 december 2018
VORDERINGEN
Transitoria
LIQUIDE MIDDELEN
Kas
Bank R/C
Spaarbank

0

50
613
15.500

0

31 december 2017

0

0

16.163

25
375
16.000 16.400

16.163

16.400

PASSIVA
(in euro’s)
31december 2017

EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen

7.027

6.494

LANG VREEMD VERMOGEN
Voorziening inboet tuin

5.000

5.000

586
3.550

4.136

16.163

0
4.906

4.906

16.400
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KORT VREEMD VERMOGEN
Crediteuren
Transitoria

Pagina

31 december 2018

Kasteeltuin Assumburg

2.017
(in euro’s)

Opbrengsten

65.357

61.039

Totaal opbrengsten

65.357

61.039

Bruto resultaat

65.357

61.039

Tuinonderhoud
Algemene kosten
Vrijwilligers
PR en Nieuws
Evenementen en Educatie
Bezoekerscentrum

36.668
1.491
2.387
1.112
13.026
10.141

33.800
1.841
1.726
882
14.340
9.218

Totaal kosten

64.825

61.807

532

‐768

Resultaat

11

2.018
(in euro’s)
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Winst‐ en verliesrekening
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