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Jaarbericht Stichting Vrienden van de Stichting Vrij Waterland 2018 en 2019 

Inleiding 

Het eerste Jaarbericht van onze Stichting omvat volgens de statuten twee boekjaren: die van 2018 en 
2019. Vóór 1 juni van het daarop volgende jaar dient het Jaarbericht ter goedkeuring aan het bestuur 
te worden voorgelegd.  
In juni 2018 is een tussentijds jaarbericht opgesteld betreffende het boekjaar 2018. Dat jaarbericht 
wordt nu aangevuld met de gegevens van 2019 en samen geïntegreerd tot één jaarbericht ter 
afsluiting van het eerste boekjaar.  

Oprichting en bestuur 

De Stichting is op 9 april 2018 opgericht. De officiële naam is: Stichting Vrienden van de Stichting Vrij 
Waterland. Bij de oprichtingsakte zijn als eerste bestuursleden benoemd: Roel Eysberg (voorzitter), 
Paul Wintgens (secretaris/penningmeester) en op voordracht van de Stichting Vrij Waterland Ewoud 
de Jong (gewoon lid). Er zijn geen wijzigingen in het bestuur geweest. 

Doelstelling 

De Stichting is opgericht om de Stichting Vrij Waterland te ondersteunen bij de ontwikkeling en de 
realisatie van de omvorming van de voormalige voetbalterreinen van Young Boys aan de Belgiëlaan 
te Haarlem tot een wijkgerichte, biologische, stadse natuur- en educatietuin. De Stichting Vrij 
Waterland houdt aan de overkant reeds een biologische tuinderij waarin onderricht gegeven wordt 
aan de leerlingen van de Rudolf Steiner scholengemeenschap. Het is de bedoeling dat met de 
ontwikkeling en realisatie van de voormalige voetbalterreinen ook andere doelgroepen uit de wijk 
bereikt worden om zodoende de belangstelling voor de natuurlijke omgeving te verbreiden. 

Wat is er in 2018 bereikt 

De Stichting Vrij Waterland heeft in april 2018 met de gemeente Haarlem een huurovereenkomst 
voor in beginsel vijf jaar gesloten. De terreinen konden pas in april 2018 betreden worden waarna de 
indeling voor de diverse doelgroepen is gemaakt. Een deel is in gebruik bij de Stichting Ecoring 
Haarlem die zich toelegt op de begeleiding van tieners en jong volwassenen om samen voedsel te 
creëren en hiervan samen te genieten. Hiertoe is een grote moestuin in aanleg. Een deel van het 
terrein wordt gebruikt door Ferm Rozemarijn voor de opvang en begeleiding van kinderen met een 
intensieve zorgvraag. Op een ander deel zijn enkele educatie-veldbedden gemaakt voor de Rudolf 
Steiner scholengemeenschap. Verder zijn er 16 volkstuinen van circa 70 m2 aangelegd en is er een 
terrein beschikbaar voor een commerciële plukweide. Tot slot is er een weide voor sporten als 
voetbal. De volkstuinen zijn in gebruik bij bewoners of woongroepen uit de omgeving. Alle terreinen 
zijn met elkaar verbonden door brede, openbare paden. Dit alles geschiedt onder 
verantwoordelijkheid van Stichting Vrij Waterland. 

Meer specifiek heeft onze Stichting de aankoop van vruchtbomen en boompalen gefinancierd die 
langs de paden zijn gepland waarvan de vruchten door iedereen geplukt mogen worden. Er is een 
cursus bomenplanten en een cursus composteren gegeven. Verder hebben we twee basisscholen 
weten aan te trekken die ieder een moestuin in beheer hebben genomen. 
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Wat is er in 2019 gebeurd? 

In 2019 is in maart een cursus snoeien georganiseerd en in het najaar een tweedaagse cursus over de 
aanleg en het onderhoud van een moestuin. Op alle cursusdagen waren circa 12 mensen aanwezig. 
Met Vrij Waterland is overleg gevoerd over de plaatsing van een grote tuinkas voor onder meer de 
tuinders en over uitbreiding van het aantal volkstuintjes ter benadrukking van de buurttuin. Voorts is 
met Vrij Waterland gesproken over het installeren van een handpomp en het inzaaien van een 
gedeelte van het terrein met wilde bloemen en over het inrichten van een kruidentuin. Bij 
verwezenlijking van al deze zaken heet de Stichting een financiële bijdrage toegezegd (zie hieronder). 
Helaas is het voetbalveld opgeofferd voor de tijdelijke huisvesting van de Rudolph Steiner school. 

Financiële verantwoording   

In 2018 waren er in totaal 18 betalende donateurs die tezamen € 1.060,- hebben ingebracht. De 
oprichtings- en de inschrijvingskosten Kamer van Koophandel ten bedrage van resp € 983,-  en € 50,- 
zijn betaald door Stichting Vrij Waterland. De bankkosten hebben € 28,05 bedragen en de koop van 
bovenvermelde fruitbomen en boompalen bedroeg € 690,37. Het banktegoed per ultimo 2018 
bedroeg € 1.031,95. 

Inkomsten 2018 Kosten 2018 
Donaties                     1.060,00 Bankkosten                                   28,05      
 Te betalen voor bomen e.d.    690,37   
Af:                                    718,42 Totale kosten                             718,42 
Resultaat                      341,58  
 
Het aantal donateurs in 2019 bedroeg 13 die in totaal € 645,- aan donaties hebben gegeven. In dit 
bedrag is donatie van € 50,- die bij vooruitbetaling is verricht en dus ziet op het jaar 2020.  De 
bankkosten in 2019 hebben  € 109,34 bedragen. Per ultimo 2019 dient aan Vrij Waterland betaald te 
worden voor plaatsing kas € 300,- voor het geven van cursussen € 100,- en voor terreinonderhoud € 
200,-, in totaal derhalve € 600. Het banktegoed per 31 december 2019 was € 877,24  

Inkomsten 2019 Kosten 2019 
Donaties                          645,00 Bankkosten                                  109,34            
 Te betalen aan Vrij Waterland  600,00   
Af:                                    709,34 Totale kosten                               709,34 
Resultaat                         -64,34  
 
Balans per 31 december 2019     

Bank 877,24 Te betalen 600,00 
  Eigen vermogen 277,24 
Totaal  877,24  877,24 
 
Haarlem, mei 2020. 

Dit jaarbericht is goedgekeurd in de vergadering van 25 mei 2020, gehouden te Haarlem, in 
aanwezigheid van Roel Eijsberg (voorzitter), Ewoud de Jong (lid) en Paul Wintgens 
(secretaris/penningmeester)  
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Algemene informatie niet behorende tot het Jaarbericht: 

Ontwikkelingen op de buurttuin.  Eerste twee seizoenen.  
 
In de overgang van het tweede naar het derde seizoen  is het aantal moestuinen uitgebreid tot 24.    
Alle tuinen zijn verhuurd. Er staan enkele mensen op de wachtlijst.  
Vrij Waterland heeft zijn deel teeltvelden afgestaan voor gebruik als schooltuin voor de drie 
buurtbasisscholen:  Piramide, Huibers en Rudolf Steiner. Hierdoor  en  met de vele leerlingen  van het 
Rudolf Steiner college die dagelijks de oversteek maken naar Vrij Waterland, is het zowel door de 
week als in de weekenden op de buurttuin een gezellige drukte  van wandelende, werkende en  
spelende  kinderen en volwassenen.  
De niet gebruikte teelvelden die beschikbaar waren voor de scholen, maar door de corona crisis 
tijdelijk niet worden gebruikt, zijn nu voor één jaar verhuurd aan Bram Deriks. Een 
ondernemer/tuinder die samenwerkt met Eco-ring.  
-De plukweide  heeft nieuwe eigenaren die de huur hebben overgenomen. De samenwerking behelst 
onder meer het medegebruik van onze kassen. Daar tegenover kan Vrij Waterland oogsten voor van 
hun  bloemenoverschot.  
 Aan de contacten met de moestuinders, het begeleiden en onderhouden van de 
moestuinvoorzieningen zit wel het nodige werk. Wateroverlast en periodes van droogte leveren per 
toerbeurt de nodige problemen. In de maand april  is een waterpomp voor gemeenschappelijk 
gebruik geïnstalleerd. Waardering voor het beheren en verhuren van deze buurttuin door Vrij 
Waterland,  wordt regelmatig door de gebruikers uitgesproken of beschreven in de buurtkrant.  In al 
deze zaken wordt de beoogde integratie op de buurttuin, van bewoners en organisaties uit 
Schalkwijk steeds meer realiteit.   
 


