Jaarverslag 2012
Stichting de Fruithof
Frederiksoord.

Frederiksoord, 1 november 2013.
Aanleiding tot de publicatie van dit verslag is de nieuwe ANBI wetgeving
“online publicatieplicht”. Uiteraard wil het bestuur van de stichting hieraan
van harte haar medewerking verlenen.
Een jaarverslag in deze vorm was tot nu toe geen gebruik binnen de
stichting, wel legde het bestuur vrijwillig verantwoording af omtrent de
financiële gang van zaken binnen de Fruithof aan de ledenvergadering van
de Noordelijke Pomologische vereniging, de oprichtster van de Stichting de
Fruithof. Uiteraard werden de vrijwilligers van de Fruithof nauwkeurig op
de hoogte gehouden van het bestuurlijk reilen en zeilen.
Op het bestuurlijk vlak zijn in het jaar 2012 een tweetal belangrijke
stappen gezet.
In de eerste plaats werd de samenwerking met de Noordelijke
Pomologisch Vereniging notarieel vastgelegd in convenant. Kern van het
convenant is een duidelijke afstemming en afbakening van elkaars
taakgebieden en een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van beide
organisaties. Een voor de Fruithof zeer goede afspraak in deze
samenwerking was het besluit van de ledenvergadering van de NPV, om
jaarlijks 20 % van de contributie over te dragen aan de Fruithof als
vergoeding voor het onderhoud en instandhouding van de collectie
fruitbomen op de Fruithof. Tot dan toe, moest er voortdurend overleg
plaats vinden omtrent de vergoeding voor gemaakte kosten in verband
met het onderhoud van de collectie bomen. De stichting legt nu jaarlijks
verantwoording af aan de ledenvergadering van de NPV. Zij doet dit door
middel van de presentatie van een financieel jaarverslag en een balans.
Daarnaast zal zij voor 2013 ook een jaarplan voor dat jaar presenteren.
De notitie Fris en Fruitig geeft een gedetailleerd inhoudelijk beeld. Om de
communicatie te bevorderen leveren de stichtingen elkaar twee
bestuursleden. Ok deze zaak is in het convenant vastgelegd.
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Op de tweede plaats is er een notariële acte gepasseerd waarin de drie
samenwerkende stichtingen, de gehandicapten tuin, het Corso en de
Fruithof, georganiseerd in de onderliggende stichting de Tuinen van
Frederiksoord hun gezamenlijke en ondeelbare bezittingen, vooral
opstallen zoals een paviljoen, enkele kassen en opslagruimtes alsmede
groot materieel bijvoorbeeld een tractor, hebben ondergebracht.
Dit bovenstaande mede op verzoek van de verpachter van de gronden van
de stichtingen( de maatschappij van Weldadigheid) als ook om de
onderlinge verhoudingen te regelen in geval van beëindiging/opheffing van
een of meer stichtingen. Tevens werd er gebruik gemaakt van de stichting
om de gezamenlijke kosten als energie, belasting op onroerende zaken,
verzekering etc. vanuit de stichting te betalen ter voorkoming van veel
onderlinge vormen van verrekening. Als inkomsten voor deze stichting
gelden de opbrengsten van de lentefair, en de overige gezamenlijke
activiteiten, voor wat betreft de horeca opbrengsten en de parkeergelden.
Mogelijke overschotten gaan naar de afzonderlijke stichtingen terug,
terwijl de stichtingen natuurlijk ook garant staan voor eventuele tekorten
van de gezamenlijke stichting. Het bestuur van de stichting wordt
gevormd door de drie voorzitters van de stichting onder voorzitterschap
van een onafhankelijke voorzitter. De gegevens van deze stichting komen
voor wat betreft het Fruithof deel voor in het eigen financieel verslag. De
twee andere stichtingen vallen niet onder de ANBI wetgeving en hebben
hun eigen, meer lokaal georiënteerde vormen van verantwoording, het
Corso in haar eigen ledenvergadering. Omdat de meeste bestuursleden
ook wekelijks als vrijwilliger in de tuin aanwezig zijn, is de communicatie
direct.
Het bestuur bestond in het jaar 2012 uit de volgende personen;
J. Koops. Eelde, voorzitter, daarna alg. bestuurslid
G. Brouwer. Assen, voorzitter per 01-08-2012 alg. bestuurslid
G. de Rink. Assen, Penningmeester
I. Slieker. Kûbaard, alg. bestuurslid opvolgster penningmeester per 01-012013
J. Thijms. Zeijerveen, secretaris
J. W. van Nugteren. Dwingeloo, alg. bestuurslid
F. van Oppenraaij. Noordwolde, alg. bestuurslid
M. Tross. Neede, alg. bestuurslid
H. Nagelhout. Elburg, alg. bestuurslid
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Het werk in de Fruithof gebeurt door meer dan dertig vrijwilligers. Een
kern van 14 vrijwilligers is vrijwel iedere woensdag aanwezig voor
onderhoud en oogstwerkzaamheden. Daarnaast zijn ze aanwezig bij de
cursussen van de Fruithof, de lentefair, de sap persdagen, het Corso en
incidenteel andere activiteiten, zoals het ondersteunen bij aanleg van een
boomgaardje in een wijk, het verzorgen van lezingen, het geven van
workshops, individueel advies, het beantwoorden van vragen welke via de
website binnen komen en het geven van rondleidingen. Samen met de
NPV is er ook een informatiecentrum in de Fruithof gerealiseerd. Hierin
zijn alle boeken welke in het bezit van de Fruithof en vooral de NPV waren,
ondergebracht. Elke 1e woensdag van de maand is het
centrum/bibliotheek geopend. Onze bibliothecaresse heeft tot op heden
nog niet zoveel gasten mogen ontvangen. Er is ondertussen, ook door
donatie van boeken en tijdschriften, een mooie bibliotheek ontstaan. Ook
de webwinkel, op sommige momenten, tijdens manifestaties, cursussen
en dergelijke activiteiten omgevormd tot een marktkraam, voorziet in een
behoefte en past goed in de ontwikkelingen zoals die ook in de Retail
plaats vinden.
Een punt van zorg m.b.t. de vrijwilligers is het feit dat de vrijwilligers van
de Fruithof, als vrijwilliger van een ANBI stichting, hun onkosten slechts
dan voor de fiscus mogen aftrekken, indien de stichting de Fruithof een
onkostenregeling hanteert. Gezien het feit dat de stichting onvoldoende
middelen heeft om zo’n regeling uit te voeren, kunnen de vrijwilligers
geen aftrek van belasting voor hun, over het algemeen hoge onkosten,
vooral autokosten, geen aftrek krijgen. Tot op heden heeft het bestuur op
het signaleren van deze onredelijkheid in de regelgeving, nog geen
positief antwoord van de belastingdienst mogen ont vangen. De deelname
aan het vrijwilligerswerk komt hierdoor zeker onder druk te staan.
Verder wordt er ongeveer acht keer per jaar een nieuwsbrief uitgegeven.
Deze is bedoeld voor donateurs, belangstellenden en uiteraard de eigen
vrijwilligers. Hierin wordt melding gedaan van de activiteiten in de Fruithof
en wordt uitleg geven over actuele zaken in de fruithof waarmee mensen
ook hun voordeel in het onderhoud van de eigen boomgaard (bomen)
kunnen doen. Ondertussen zijn er op dit digitale blad al meer dan 500
mensen geabonneerd. Het blad is tot op heden gratis.
De stichting heeft naast donaties en incidenteel een subsidie, van
overheidswege geen enkele vorm van subsidie of tegemoetkoming.
Regelingen waarvoor de Fruitmogelijk wel in aanmerking zou kunnen
komen, zijn uitgepunt of kennen een wachtlijst. Het bestuur is derhalve
meer gericht op het verwerven van inkomsten door uitbreiding van de
eigen activiteiten. Doordat er in 2012 voor het eerst een flinke oogst
geplukt kon worden, hebben we het grootste deel van de oogst direct in
sap omgezet. Gedurende 10 weken werd de oogst geplukt, geperst en als
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sap verkocht. Ook werd de verkoop van het kwalitatief betere handfruit
via de detailhandel op gang gebracht. Voor het handfruit werd een koelcel
voor ongeveer 200 kilo fruit aangeschaft, zodat het fruit niet direct afgezet
hoefde te worden. Mooie inkomsten, maar het was veel en zwaar werk
voor de vrijwilligers. De opbrengst redelijk, maar naar de kosten gerekend
te laag. Biologisch geteeld fruit is nog geen hoogvlieger bij veel
consumenten. Dit wordt een zaak van lange adem, maar we zijn blij te
constateren dat we door de keuze voor een biologische teelt wel een
goede oogst kunnen realiseren. De opbrengst van de cursussen is nog
steeds goed maar de aanmeldingen lopen terug, deels door verzadiging
van de markt, deels door concurrentie, maar ook de crisis heeft zeker
invloed. We hebben ingezet op het ontwikkelen van nieuwe cursussen
welke nog niet in het aanbod waren opgenomen. Verder heeft de stichting
enige opbrengst uit de verkoop van bomen als “bij product” van de
cursussen enten en vermeerderen. Ook de aaneengelegde
demonstratiehoek klein fruit, bracht iets op en de opnieuw ingerichte
druivenkas begon enige productie te leveren. De tweejaarlijkse
tentoonstelling “Souvenirs van Eeuwen” kende in een vereenvoudigde
opzet toch een goede belangstelling, zeker door het goede pomologische
gehalte van de Inleidingen op de tentoonstelling. Wil de tentoonstelling
voor een breder publiek aantrekkelijk worden, zal er meer in aanvullende
activiteiten geboden moeten worden. Wat betreft de webwinkel, toch nog
steeds een aantrekkelijke activiteit, zijn het bestuur en de beheerder het
assortiment aan het doorlichten op de omloopsnelheid en de mogelijke
veroudering en daarnaast op de actualiteit van het assortiment. Het
bestuur is ook actief in de werkgroep streekproducten van het DrentsFriese Wold en probeert een z.g.n. carousselwinkel van streekproducten
met de regionale producenten te realiseren. Het bestuur hoopt op deze
laatste activiteit, naast de al gebleken belangstelling van de maatschappij
van weldadigheid, ook support van de gemeentelijke- en provinciale
overheid te krijgen.
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