
Jaarverslag CitySeeds 2021 1  

 Stichting Gemeenschapstuin 
CitySeeds  
  
Jaarverslag en financieel 
overzicht 2021 

 

 
Stichting Gemeenschapstuin CitySeeds  
Bezoek- en postadres: Meanderlaan 218 
4337 TK Middelburg 
www.cityseeds-middelburg.nl  
Tuinen: Driewegenhof 147 
secretariaatcityseeds@gmail.com 
 
 
De ANBI-stichting Gemeenschapstuin CitySeeds is gevestigd op Meanderlaan 218, 4337 TK 
Middelburg. De tuinen liggen aan de vlakbij gelegen Driewegenhof.  
Zie www.CitySeeds-Middelburg.nl voor meer gegevens. 
  



Jaarverslag CitySeeds 2021 2  

 
 
 

Jaarverslag 2021 
 

Gemeenschapstuin CitySeeds 
Middelburg 

 
INHOUD 
 
Inleiding ..................................................................................................................................... 2 

Mensen ...................................................................................................................................... 3 

Bestuur ...................................................................................................................................... 4 

Coördinatoren ........................................................................................................................... 4 

Moestuinverhuur ....................................................................................................................... 4 

Groenten, fruit en bloemen ...................................................................................................... 5 

Voedselbos ................................................................................................................................ 6 

Bloemen .................................................................................................................................... 7 

Theekruiden .............................................................................................................................. 7 

Gereedschappen, techniek ........................................................................................................ 7 

Schoolkinderen .......................................................................................................................... 7 

Appartement ............................................................................................................................. 8 

Relaties ...................................................................................................................................... 8 

Financieel Jaarverslag CitySeeds 2021 .................................................................................... 10 

 

 

Inleiding  
2021 was ons derde jaar aan de Driewegenhof. De vrijwilligers hebben weer het hele jaar 
gewerkt, ondanks de maatregelen om besmetting door corona te voorkomen. Er is 
gewenning ontstaan aan het omgaan met de wisselende regels.  
Elke week konden de klanten weer mooie producten in hun tas mee naar huis nemen. De 
natuurlijke gezelligheid, die voor veel vrijwilligers een belangrijke, motiverende factor is, is 
merkbaar ondanks de afstand die men onderling moet houden. Met drie bestuursleden is de 
draagkracht voor de organisatie nu weer op een minimumniveau beland. 
Bijzonder was het dat we dit jaar een begin konden maken met de aanleg van een 
voedselbos en het inzamelen van compost in de buurt. Dit is mogelijk gemaakt door een 
grote gift van een Middelburgs bedrijf én enthousiaste jonge medewerkers. 
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Mensen 
CitySeeds is vooral een sociaal project ván en vóór mensen: vrijwilligers, klanten, scholieren 
en steeds meer betrokkenen van bedrijven en organisaties die ons werk ondersteunen.  
Eind 2021 hadden we 64 klanten op de lijst, 4 meer dan in 2020. Dit is ongeveer het aantal 
dat past bij de omvang van de teelten. Bij dit aantal moeten we vermelden dat we de 
“klantenlijst” in het najaar hebben opgeschoond: 18 mensen met een Verwijsbrief zijn niet 
gekomen of na enkele bezoeken gestopt.  
Achter veel van deze klanten zit een gezin, zodat er meer mensen worden bereikt dan alleen 
de bezoekers. Het aantal verstrekkingen (1 klant die 1 keer groente krijgt) bedroeg  763, 14% 
minder dan in 2020.  Het draait bij CitySeeds niet om de omzet. De waarde van ons project 
ligt vooral in de sociale effecten voor klanten, vrijwilligers, scholieren en bewoners, de 
maatschappelijke meerwaarde. We hebben ons impact-profiel op de Maatschappelijke AEX 
ingevuld. Hierin is te zien dat we vooral scoren op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen SDG-1 
(geen armoede) en SDG-12 (verantwoorde consumptie en productie). 

 
Er is een prachtige kern van vaste 
vrijwilligers, van wie enkelen de start in 
2013 nog hebben meegemaakt. Er waren 
eind dit jaar 25 geregistreerde vrijwilligers 
(veel minder dan in voorgaande jaren). Er is 
meer doorstroming dan in voorgaande 
jaren. Bij dit aantal hebben we niet de 
mensen meegeteld die enkele keren hebben 
meegeholpen, maar geen 
vrijwilligerscontract hebben. Ook tellen we 
niet mee de drie tot zes vrijwilligers van het 
Asielzoekerscentrum, die ook weer vaak 

meewerkten. Soms waren dit weer andere mensen dan de voorgaande week. Ook tellen we 
de vier studenten van de Hogeschool Zeeland niet mee, die in het najaar op vrijdag meestal 
meewerkten. We tellen hen niet mee als vaste vrijwilliger, terwijl we hun inzet zeker wel 
hoog waarderen. 
Bijzonder is dat er twee jonge gediplomeerde professionals als vaste vrijwilliger zijn, één van 
de hogere agrarische school en één van het University College Roosevelt. De een is 
vervolgens als betaald veldcoördinator op de woensdag actief geworden, terwijl de ander 
projectleider van de aanleg van het voedselbos en het compostproject met de buurt. 
 
De meeste vrijwilligers werken graag samen, sommigen voeren liever in hun eentje een taak 
uit. Er zijn werkende mensen die op hun vrije dag graag bij ons komen en er zijn 
gepensioneerden. CitySeeds vervult ook een belangrijke rol voor mensen die tijdelijk moeite 
hebben in hun werk of hun leven, wat soms blijkt door werkeloosheid, burn-out of andere 
psychische problematiek. Hier vinden zij betrokken medemensen, bodem, planten, zon en 
regen, die helpen om een gezond levensritme op te bouwen. Dit jaar hebben we wel 
gemerkt dat er grenzen zijn aan de problematiek die wij kunnen hanteren. 
 
Het werk dat de vrijwilligers doen is heel divers. De basis ligt in het bewerken van de bodem 
en de zorg voor de gewassen, maar er komt heel wat meer bij kijken. Zoals het technisch 
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onderhoud van gereedschappen, het terrein en het appartement. Ook zijn er de uitgifte van 
groenten aan de klanten, de administratie van klanten en vrijwilligers en de financiën. 
 
Een vrijwilliger kan de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als deze te maken krijgt 
met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Op 
de website staat een verwijzing naar de vertrouwenspersoon. In 2021 is geen beroep gedaan 
op de vertrouwenspersoon. 

Bestuur 
Het bestuur bestaat nu uit vier mensen. Lies Russel heeft wegens ziekte haar 
werkzaamheden moeten beëindigen, Arianne Franssens heeft ander werk gevonden, Bas 
Wattel heeft zijn bestuurszetel verruild voor zijn werk als veldcoördinator. Gebleven zijn: 
Maria Sturm, voorzitter, Nico Landsman, secretaris en Ben Zielschot, penningmeester. Ank 
Larivière, die al vrijwilligerscoördinator was, is toegetreden. Het oud-bestuurslid Gerrit heeft 
de coördinatie van de huurtuinen voortgezet. 

Coördinatoren 
Vrijwilligers en klanten, dat is wel waar het om draait. Het succes van CitySeeds wordt voor 
een belangrijk deel echter ook mogelijk gemaakt door de uit gemeentesubsidie betaalde 
coördinatoren. In 2021 was Jaap op dinsdag en vrijdag de tuincoördinator. Op de woensdag 
verricht Bas deze coördinatie. Tania is bijna elke dag aan het werk op de velden, in de kas, de 
garages en in het appartement of bij de uitgifte. Meer op de achtergrond werkt Adwin sinds 
januari 2018 mee als teeltcoördinator. Hij is akkerbouwer op Bioduin ten westen van 
Middelburg en brengt waardevolle ervaring mee voor de organisatie van de teelten. In het 
najaar is Ran aan de slag gegaan als coördinator/ projectleider voor het voedselbos en de 
buurtcompost. 

Moestuinverhuur 
De huurders van tuintjes zijn voor CitySeeds niet alleen van belang als vaste bron van 
inkomsten, maar ook voor het onderlinge contact met elkaar en met de vrijwilligers. Er zijn 
immers in de wijken Dauwendaele en Mortiere geen ‘volkstuintjes’.  
Graag zouden we meer mensen uit de omliggende flats een tuintje verhuren. Helaas lukt dit 
tot nu toe slechts mondjesmaat. We constateren wel een zekere betrokkenheid in de vorm 
van mondelinge contacten tussen bewoners en tuintjeshuurders. Zo wordt er opgelet dat 
onverlaten zich niet ongezien binnen de afrastering kunnen begeven.  

Zelf groente verbouwen en die bereiden tot 
een gezonde en smakelijke maaltijd is iets wat 
bij heel wat mensen tot de verbeelding spreekt. 
Ook zijn het klauwen in de grond, zaaien en 
planten, onkruid wieden en ziektes en plagen 
bestrijden, en het buiten in de open luch 
werken, ontspannende en rust gevende 
activiteiten. Waarschijnlijk is dat ook de reden 
dat we in deze coronatijd meer nieuwe 
aanmeldingen kregen. Om mensen niet in de 
wacht te zetten, bieden we de mogelijkheid om 

buiten de afrastering een tuintje te huren.   
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In het verslagjaar was er sprake van stabiliteit en continuïteit onder de huurders. Wel raakte 
een enkeling door ziekte of ander ongemak tijdelijk wat achterop. Geen probleem, een 
collega-tuinder is graag bereid om even bij te springen. Juist met het oog op de locatie, 
onder het oog van bewoners, is het zaak dat de tuintjes er goed onderhouden uitzien.  
Elk teeltseizoen kent zijn ups en downs: zo kwam de groei door het extreem koude voorjaar 
pas laat op gang en was de zomer aan de natte kant. Met name juni was bijzonder nat. Dit 
had invloed op de verspreiding van diverse schimmels, waaronder met name aardappelen 
en tomaten te lijden hadden. Toch wisten de tuinders bij andere gewassen mooie 
opbrengsten te halen. 

Groenten, fruit en bloemen 
Het teeltplan ligt elk jaar aan de basis van de werkzaamheden in de tuin. Hierin staat wat 
wanneer geplant gaat worden, zodat we gespreid over het jaar voor onze klanten een  
voldoende gevarieerd aanbod hebben.  
Het weer blijft echter bepalend voor wanneer de groente oogstbaar is. Door het koude 
voorjaar groeide het nauwelijks, waardoor sommige groentes er al snel voor kozen om in het 
zaad te gaan. De 500 sla-planten die we in een periode van 6 weken hadden geplant, bleken 
na een korte warme periode gelijktijdig oogstbaar. Zo waren er te veel voor de klanten. Een 
aantal creatieve geesten heeft toen het plan Sla je slag gelanceerd, wat inhield dat we met 
de sla en een praatje de bewoners van de omringende flats langs zijn gegaan.  
Door de vele regen die daarna kwam, hadden we het voordeel dat we nauwelijks hoefden te 
gieten. Dit zorgde er ook voor dat het onkruid en de slakken welig tierden. In het begin van 
de zomer werd er daarom een onkruidchallenge georganiseerd, waardoor we met behulp 
van een stuk of 20 vrijwilligers een flinke slag konden slaan.  
Het zelf zaaien verliep moeizaam. Soms kwam het niet of slecht op, soms was er te weinig 
tijd om wat voor gezaaid was, uit te planten en vaak was er te weinig tijd om wat gepland 
was te zaaien.   
In verschillende opzichten - het weer, op sommige momenten te weinig vrijwilligers en het 
verbouwproject bij de omringende flats – was het geen gemakkelijk jaar.  
Toch zijn we zeker tevreden over hoe we het gedaan hebben. Dit jaar hebben we bijna alle 
grond die we beschikbaar hadden met groente kunnen vullen. Het doel om eind van het jaar 
nog voldoende groente te hebben voor de winteruitgifte is gelukt en na de onkruidchallenge 
konden we de groei van het onkruid redelijk bijhouden.   
In het najaar hebben we naast het voedselbos nog enkele fruitbomen geplant, waartussen 
we groente gaan telen (Agroforestry). Het is de bedoeling dat we na een paar jaar dit stuk 
kunnen gaan bemesten met de bladeren van de katwilgen die geplant zijn. Ook hebben we 
vier ladingen compost laten komen, die inmiddels grotendeels verspreid zijn. Een heerlijk 
winterwerkje, waarmee we een goede start hebben kunnen maken voor het nieuwe jaar. 
 
Veel gewassen zijn via Bioduin als biologisch plantgoed aangeschaft bij een gespecialiseerde 
kweker. CitySeeds werkt zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, maar wordt niet 
gecontroleerd door SKAL, waardoor we onze groenten niet biologisch mogen noemen. We 
spreken vaak over ecologisch.  
In week 21 is de eerste nieuwe oogst uitgegeven aan de klanten (in 2020 was dit in week 20, 
in 2019 week 19 en in 2018 in week 21, in 2017 in week 27).  
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Voedselbos 
Sinds de voorzomer van 2021 zet Ran zich in voor het vormgeven en uitvoeren van het 
voedselbos aan het Driewegenhof onder het motto “van, voor en door de buurt”. Zo 
voerden Ran en Maria aan het begin van het jaar dan ook enkele gesprekken met bewoners 
uit de buurt over hoe CitySeeds Middeburg bij zou kunnen dragen aan een nog mooiere en 
groenere wijk. Uit die gesprekken kwam voort dat er vraag was naar een ontmoetingsplek 
voor ouderen en speelplek voor jongeren. Daarnaast ontstonden er rond die tijd ook enkele 
ideeën en wensen onder de vrijwilligers van CitySeeds om eens te experimenteren met 
duurzamere teeltmethodes, zoals: een voedselbos of agroforestry. Zo geschiedde het! Rond 
de zomer werden de eerste plannen voor een ‘plukspeelbos’ gepresenteerd aan het bestuur 
en betrokken vrijwilligers, en later ook aan medewerkers van Gemeente Middelburg en 
lokale basisscholen.  
 
 
In november 2021 zijn de eerste bomen de grond ingegaan op een (erg) natte en koude 
zaterdagmiddag. Het was prachtig om te zien dat ondanks het weer er zoveel vrijwilligers die 
middag aanwezig konden zijn.  
CitySeeds Middelburg heeft de ambitie 
om het voedselbos zo veel mogelijk 
aan te kleden met  duurzame en rest 
materialen (circulaire economie). Ran 
maakt daarmee een zoektocht naar 
organisaties (Gemeente Middelburg en 
Landschapsbeheer Zeeland) en 
ondernemers die een rol kunnen 
spelen in dit proces. Zo was er 
afgelopen winter het idee van één van 
de vrijwilligers om ‘Buurtcafé van 
Amadore’ op de markt van Middelburg 
te vragen naar de bestemming van de 
houtsnippers van hun kerststal. Deze houtsnippers vormen inmiddels het centrale pad in het 
voedselbos. Het is fantastisch om lokale reststoffen een nieuw leven te geven in het 
voedselbos, en dat zorgt ook nog eens voor meer verbinding!  
Komend voorjaar gaan we verder aan de slag met de aanleg van het outdoor klaslokaal, en 
de aanplant van de kruid- en bodembedekkende lagen.  
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Bloemen 
Zoals ieder jaar, had Cora in het voorafgaande najaar 
bloemzaden verzameld van de één- jarigen.Thuis 
werden deze droog bewaard, zodat ze in het voorjaar 
van 2021, in de percelen die Jaap had aangewezen, 
gezaaid konden worden Om de tuin nog meer op te 
fleuren stelde Jaap voor om Dahlia’s te kopen, er was 
budget voor. Dat bracht me op het idee om een 
oproep te doen in de PZC bij ‘lezers helpen lezers’ 
voor Dahliaknollen. De respons was overweldigend en 
er moesten zelfs aanbiedingen worden afgeslagen. 
Alles was gratis! Ook doneerde iemand een mooi 
bedrag, daarvan zijn lavendel- en dropplanten 
aangeschaft. Zodoende hoefde het budget niet 
aangesproken te worden.Midden in de zomer, toen 
alles mooi in bloei stond, mochten de klanten zelf een 
boeketje plukken. Daar werd dankbaar gebruik van 
gemaakt. 

Aan het eind van het seizoen heeft Cora nog zaaddozen verzameld en in de kast van het 
appartement gezet. Meerdere mensen zijn hiervan op de hoogte en zo leeft de hoop ik dat 
iemand in het voorjaar van 2022 de bloemen zal zaaien. 

Theekruiden 
In 2021 zijn er theekruiden verbouwd. Verse theekruiden werden meegegeven aan de 
klanten. Gedroogde munt en verveine waren in de winter steeds beschikbaar voor klanten 
en eigen vrijwilligers. Met dit buurtproject is CitySeeds weer een Kern met Pit. 

Gereedschappen, techniek 
De in 2021 is een basisset met handgereedschap aangeschaft voor het werk door onze 
nieuwe technische man, Wim, die Hannes opvolgde, die zijn werk na vele jaren trouwe 
dienst beëindigde. Doordat Hannes liefst met zijn eigen gereedschap werkte, waren deze 
zaken niet aanwezig. Ook is een benzinemaaier aangeschaft voor het onderhoud van de 
graspaden tussen de percelen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bijdrage van Rabo 
Clubsupport. 
 
Aan het einde van 2019 zijn twee snoeischaren in bruikleen ontvangen van de Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland. 
 
Dit hele jaar kon nog gebruik worden gemaakt van twee garages bij het gebouw van Scalda. 
Ze zijn in gebruik als werkplaats en opslag van technisch materiaal. In de loop van 2022 zal 
dit gebruik worden beëindigd als het gebouw overgaat naar Zorgstroom. 

Schoolkinderen     
Sinds halverwege november geven Ran en Iris wekelijks op vrijdag les aan drie groepen van 
de basisschool ’t Element. Beiden hebben zij zich de afgelopen periode ingezet om een 
‘jaarrond natuurprogramma’ te ontwikkelen, dat inspeelt op wat er op dat moment in de 
natuur in en rondom CitySeeds te zien en te halen is. Het algemene idee is daarbij dat 
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kinderen niet ‘alleen verteld’ wordt over natuur, maar dat zij er zelf ook mee aan de slag 
kunnen gaan (praktijk gestoeld en zintuigelijk onderwijs). Zo is er afgelopen tijd lesgegeven 
over onderwerpen als: de herfst, paddenstoelen, bladeren, planten, boomknoppen, en 
wormen. Er staat natuurlijk in de komende lente en zomer nog veel meer op de planning!  
 
Ank heeft met een andere vrijwilliger met de schoolkinderen van de Franciscusschool 
gewerkt in de moestuin tussen de voorjaarsvakantie en de zomervakantie en daarna tot de 
herfstvakantie. De kinderen helpen een keer per week met het onderhoud, ze planten,  
zaaien, schoffelen en oogsten in de tuin. De kinderen zijn er van 12.45 tot 13.45 op 
woensdagmiddag. De meesten hadden er veel plezier in, sommigen moesten gemotiveerd 
worden en dan ging het ook wel. Per keer kwamen er 6 kinderen van groep 6 en 7. Andere 
kinderen gingen dan naar het PennyWafelHuis voor kunstzinnig werk.  

Appartement 
Woongoed knapt in 2021 en 2022 de Meanderflat op. Dit heeft geen gevolgen voor ons 
appartement. We hebben het appartement aantrekkelijker gemaakt voor binnen-
activiteiten, zoals koken en “teeltgerelateerde” kinderactiviteiten. In dit kantoor- en 
vergaderappartement is laminaat gelegd en zijn lampen en gordijnen opgehangen, wat zal 
helpen om binnen het nogal galmende geluid te dempen. Eind 2021 is het Repaircafé 
medegebruiker geworden. Zij doen vooral 's-avonds reparatiewerk, zodat dat niet meer in 
hun eigen huiskamer thuis moet gebeuren. 

Relaties 
De meeste verwijzingen komen van Maatschappelijk Werk Walcheren. Andere verwijzende 
organisaties waren Emergis, MGB Vlissingen en Marievazorg. 
De persoonsgegevens van donateurs, klanten, verwijzers en vrijwilligers worden in een 
digitaal systeem verwerkt. Voor het gebruik hiervan is een privacystatement overeenkomstig 
de AVG opgesteld, dat via de website is gepubliceerd. 
De contacten met het PennyWafelHuis zijn dit jaar weer iets intensiever dan in het 
voorgaande jaar. Een gezamenlijk kerstpakket is huis-aan-huis bezorgd in de flats. 
CitySeeds is een erkend Leerbedrijf voor de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.  
 
CitySeeds is lid van de Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT). Met VELT en de 
Zeeuwse Milieu Federatie ZMf is deelgenomen aan Plan Boom, een landelijke actie om meer 
bomen te planten in Nederland. In een regenperiode van december is op een, gelukkig 
droge, maar wel koude, zaterdag door een flinke groep vrijwilligers van CitySeeds en VELT 
aan zo'n 60 inwoners van Walcheren één of enkele boompjes uitgedeeld, die eerder door 
hen waren besteld. De belangstelling was bij de bestelling veel groter dan de 
beschikbaarheid. De gemeente Tholen viel op, doordat die gemeente enkele duizenden 
euro's extra beschikbaar stelde voor aanschaf van gratis uit te delen boompjes.  
 
WelzijnMiddelburg is bijna elke maand een keer aanwezig tijdens de uitgifte. Met klanten 
wordt gepraat om te zien of zij interesse hebben in aanbod van WelzijnMiddelburg, zoals 
een beweeggroep voor vrouwen. Enkele keren is daarbij koffie aangeboden aan de klanten. 
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Tot slot 
We kijken met genoegen terug op een bewogen jaar. ‘Altijd nieuw gedoe’ is van toepassing 
op het leven bij CitySeeds. Het is ook de titel van een boekje over de benadering Asset Based 
Community Development (ABCD), een aanpak die uitgaat van de positieve eigenschappen 
van mensen en de actieve betrokkenheid die ontstaat in ontmoetingen, waarbij bewoners 
zelf de leiding hebben. Deze benadering sluit aan bij hoe CitySeeds werkt. We willen 
intensiever kennis maken met deze benadering, zowel voor de versterking van de interne 
gemeenschap als voor de versterking van de contacten in de buurt. Volgend jaar kunnen we 
meer vertellen over de impact van ABCD bij de Gemeenschapstuin CitySeeds. 
  



Financieel overzicht 2021 

In 2021 heeft Cityseeds een positief resultaat geboekt van afgerond € 6.849. Voor het voed-
selbos staat nog € 6.583 open. De opbrengsten bedroegen € 38.416 en de lasten € 25.003. 

In onderstaande tabel volgt de Verlies en winstrekening 

Verlies- en winstrekening Cityseeds 2021 
 
Baten 
 

Lasten 
 

Kerken en scholen 750,00 Afschrijvingen activa 2.042,40 
Bedrijven 647,14 Algemene kosten 5.619,93 
Gemeente 24.200,00 Kantoorkosten/woning 1.765,22 
Giften fondsen 1.000,00 Verkoopkosten 73,76 
Overige giften 175,00 Vrijwilligers 974,72 
Verhuurtuinen 1.105,00 ZZP-ers 10.673,60 
Overige opbrengsten 238,85 Rentebaten en bankkosten 119,03 
Project voedselbos 10.300,00 Voedselbos 3.734,62 
  Resultaat restant voedselbos 6.563,38 
  Resultaat 2021 6.849,33 
Totaal 38.415,99 Totaal 38.415,99 

Er werd in totaal aan giften en subsidies voor € 37.072 opgehaald, daarvan is € 10.300 be-
stemd voor het voedselbosproject. De verhuurtuinen leverden € 1.105 op aan verhuur.  

Wat betreft de lasten valt nog op te merken dat de algemene kosten voor het grootste deel 
bestaan uit tuingoed (plantjes, zaden, potgrond), spullen voor de inrichting tuinen/kas, tuin-
gereedschappen en machines. De kantoorkosten/woning betreft vooral uitgaven aan de wo-
ning, ict kosten en huishoudelijke uitgaven.  

Aan zzp-ers is € 10.674 uitgegeven (exclusief zzp uitgaven aan voedselbos), aan vrijwilligers 
€ 975. 

De balans ziet er als volgt uit: 
 

Balans per 31-12-2021 
 
Debet Credit 
    
Vaste activa 17.258,73 Waarborgsommen 1.075,00 
Kas 53,70 Crediteuren 810,70 
Rekening Courant 33.084,20 Kapitaal 45.096,86 
Spaarrekening 3.000,96 Overschot voedselbos project 6.563,38 
Voorschotten 113,35   
Vooruitbetaald 35,00   
Totaal 53.545,94  53.545,94 

Het saldo op de rekening courant bedraagt € 33.084. Verder bedraagt het bedrag op de 
spaarrekening, de algemene reserve van Cityseeds, € 3.001. Dit lijkt hoog, doch met name 
de tuinkassen lopen risico van schade door hagel, vandalisme etc. De waarborgsommen be-
treft de ontvangen borggelden van de verhuurtuinen.  

De vaste activa betreffen tuinkassen, het hekwerk om de verhuurtuinen, een frees, de bos-
maaierset met accu’s en inventaris. 

In de bijlage wordt e.e.a. nader gespecificeerd. 

Middelburg, 3-2-2022 



Resultatenrekening CitySeeds 2021

Inkomsten Lasten

Kerken en scholen 750,00 Afschrijvingskosten
Bedrijven 647,14 Afschrijving terreinen hekwerk 313,44
Gemeente 24.200,00 Afschrijving gebouwen 762,24
Giften fondsen 1.000,00 Afschrijving machines & installaties 908,40
Overige giften 175,00 Afschrijving inventaris 58,32
Verhuurtuinen 1.105,00 2.042,40
Overige opbrengsten 238,85
Projecf voedselbos 10.300,00 Algemene kosten
Totaal omzet 38.415,99 Verhuurtuinen 14,85

Tuingereedschappen 316,01
Inrichting tuinen en kas 873,48
Schooltuinen 444,68
Tuingoed 2.777,85
Onderhoud machines 570,55
Werkplaatskosten 444,92
Brandstofkosten 152,81
Overige kosten 391,21
Energie en water -366,43

5.619,93
Kantoorkosten
Woning 774,49
Kantoorbenodigdheden 14,75
Computer en ICT 728,52
Huishouden (koffie, schoonmaakartikelen e.d.) 207,35
Huishoudelijke kosten, grotere uitgaven 40,11

1.765,22

Verkoopkosten
Reklame/advertentiekosten 60,50
Representatiekosten 13,26

73,76

ZZP-ers 10.673,60
Vrijwilligers 974,72
Project voedselbos 3.734,62
Bankrente en -kosten 119,03

Totaal lasten 25.003,28

Resultaat, restant voedselbos 6.563,38
Resultaat 6.849,33

Totaal 38415,99 38.415,99



BALANS per 31-12-2021

Activa Passiva

Grond & terreinen hekwerken 3.812,77 Waarborgsom 1.075,00
Gebouwen 9.359,44 Crediteuren 810,70
Machines & installaties 3.769,71 Kapitaal 45.096,86
Inventaris 316,81 Restant voedselbos 6.563,38
Kas 53,70
Bank Rekening Courant 33.084,20
Bank spaarrekening 3.000,96
Voorschotten, saldo 113,35
Te verwerken, vooruitbetaald 35,00

53.545,94 53.545,94


