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Dit jaarverslag is mede gepubliceerd in het kader van de publicatieplicht
voor ANBI instellingen. Ook de hierbij geplaatste balans en de winst en
verliesrekening over 2013, zijn onderdeel van deze verplichting.
Het bestuur is dit jaar vooral actief geweest met het zoeken naar wegen
om de continuïteit van de stichting de Fruithof meer zeker te stellen.
Samen met de besturen van de stichting de gehandicaptentuin en het
Corso is het bestuur op zoek gegaan naar mogelijkheden om, inspelend op
de ontwikkelingen binnen de bestuurslagen Provincie en Gemeenten
enerzijds en de activiteiten van de Maatschappij van weldadigheid
anderzijds, een samenhangend en gezamenlijk plan op tafel te leggen. In
grote lijnen geeft dit plan een zodanige inrichting van de tuinen aan dat er
meer mogelijkheden ontstaan voor zowel gehandicapten als een vorm van
dagbesteding, als wel voor doelgroepen welke ondersteuning nodig
hebben om een kans te maken op de arbeidsmarkt. Deze activiteiten
passen goed in de traditie van de maatschappij van Weldadigheid,
namelijk het bieden van kansen aan kwetsbare groepen in onze
samenleving. Deze activiteiten sluiten ook goed aan bij de traditie in
Frederiksoord wat betreft het opleiden voor de groensector en
hoveniersbranche. Gesprekken met diverse organisaties op dit terrein
hebben gedurende dit jaar plaatsgevonden en geleid tot een verbrede
steun voor genoemde activiteiten. Ook het onderzoeken naar de
mogelijkheden tot het vestigen van een zogenaamde carousselwinkel voor
streekproducten zal een 2014 leiden tot een startbijeenkomst om te
bezien, samen met de producenten uit de regio, of dit realiseerbaar is.
Voor de Fruithof kan zo’n winkel bevorderlijk zijn voor de afzet van haar
producten.
Het bestuur bestond in het jaar 2013 uit de volgende personen;
G. Brouwer. Assen, voorzitter per 01-08-2012
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I. Slieker. Kûbaard, penningmeester
J. Thijms. Zeijerveen, secretaris tot 01-04-2014
Daarna zal mevr. T. Verdouw, Giethoorn, de portefeuille vrijwilligersbeleid,
als alg. bestuurslid overnemen.
J. W. van Nugteren. Dwingeloo, alg. bestuurslid, per 01-04-2014
secretaris
F. van Oppenraaij. Noordwolde, alg. bestuurslid
M. Tross. Neede, alg. bestuurslid
H. Nagelhout. Elburg, alg. bestuurslid
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. Ook in 2013 is weer met het nodige elan aan
bovengenoemde taken gewerkt.
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 gegeven over actuele zaken in de fruithof waarmee
mensen 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, particuliere subsidies, van
overheidswege geen enkele vorm van subsidie of tegemoetkoming kunnen
ontvangen. Regelingen waarvoor de Fruithof mogelijk wel in aanmerking
zou kunnen komen, zijn uitgepunt of kennen een wachtlijst. Het bestuur is
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derhalve meer gericht op het verwerven van inkomsten door uitbreiding
van de eigen activiteiten. Ook in 2013 hebben we een zeer goede oogst
gehad. Waaronder ook een redelijke hoeveelheid pruimen en peren. Het
was hard werken om de oogst binnen te krijgen. Het grootste deel van de
oogst hebben we laten persen en pasteuriseren en in drieliterverpakkingen in de verkoop gebracht. Na een aarzelende start is er
veel belangstelling voor dit unieke product. Door de grote verscheidenheid
in rassen en smaken konden we steeds een prachtige mix van zure tot
zoete aroma’s samenstellen. Ook werd de verkoop van het kwalitatief
betere handfruit via de detailhandel op gang gebracht. Ook dit jaar
hebben we weer de inkomsten wat kunnen verhogen, maar biologisch
geteeld fruit is nog geen hoogvlieger bij veel consumenten. In 2014 zullen
er meer acties naar potentiele consumenten worden ondernomen in de
vorm van een oogstarrangement. 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. Toch hebben we
niet alle fruit kunnen afzetten. Een deel van de oogst is dus als het ware
weer in de natuurlijke kringloop opgenomen. 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 op de deelname gehad. 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 aangelegde demonstratiehoek klein fruit, bracht
iets op en de opnieuw ingerichte druivenkas begon enige productie te
leveren. De sappers dagen werden goed bezocht. Mogelijk moeten er toch
wat meer nevenactiviteiten geplaatst worden om de belangstelling levend
te houden. Wat betreft de webwinkel, is het voortdurend up to date
houden van het assortiment een belangrijke zaak. Producten verouderen
snel en de digitalisering van het gedrukte ”woord” zal ook zijn
consequenties voor de inrichting van de webwinkel gaan hebben.
We hopen u middels onze nieuwsbrief en de Pomospost, het pomologisch
tijdschrift van de NPV, gedurende het jaar op de hoogte te houden
omtrent de gang van zaken op de Fruithof.
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