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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 2014, zijn onderdeel van deze verplichting.
ook dit jaar is het bestuur, samen met de vrijwilligers actief geweest in het
ontwikkelen van activiteiten om de continuïteit van de stichting de Fruithof
meer zeker te stellen. Naast de verkoop van Fruit en sap, is er
geëxperimenteerd met andere vormen van fruitverwerking zoals het
maken van jam gelei en chutney. Uiteraard zijn de inkomsten uit de
cursussen en de opbrengst uit de webwinkel nog van essentieel belang.
Ook heeft de uitgave in eigen beheer, van het boek Ziekten en Plagen
….natuurlijk bestrijden een flinke aanslag op de financiën gedaan, maar
ook de aandacht op onze activiteiten als collectietuin sterk verhoogd.
Samen met de besturen van de stichting de gehandicaptentuin en het
Corso zijn we nog steeds werkende, met ondersteuning van het Bureau
Buiten, aan het actualiseren en omzetten van onze ideeën en activiteiten
in een plan, dat met behoud van de uitgangspunten van de
vrijwilligersorganisaties, meer kansen biedt op het zelfstandig verwerven
van inkomsten om de organisatie doelen nog beter te kunnen realiseren
door het (weer) kunnen doen van noodzakelijk onderhoud van de
collectieboomgaard en de opstallen en verbetering van de organisatie en
activiteiten van de stichting de Fruithof. Nog steeds proberen we als
gezamenlijke besturen, vallend onder de stichting de Tuinen van
Frederiksoord, in te spelen op actueel beleid van zowel de gemeentelijke
als provinciale bestuurslaag. Ook de beleidsvorming binnen het bestuur
van de Maatschappij van weldadigheid wordt goed gevolgd omdat de
hieruit voortvloeiende plannen mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van
de stichtingen en zeker ook die van de Fruithof mogelijk kunnen maken.
Kernpunten in het beleid waren en zijn, educatie, scholing, recreatie en
voorlichting.
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Het bestuur bestond in het jaar 2014 uit de volgende personen;
G. Brouwer. Assen, voorzitter per 01-08-2012
I. Slieker. Kûbaard, penningmeester
J. Thijms. Zeijerveen, secretaris tot 01-04-2014
T. Verdouw, Giethoorn, per 01-04-2014, alg. bestuurslid met de
portefeuille vrijwilligersbeleid.
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
De opkomst van de vrijwilligers was ook dit jaar weer erg goed. Een kern
van 10 tot 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.
Jammer was het feit dat we de lentefair waar jaarlijks meer dan 10.000
bezoekers komen, door het slechte weer de tweede dag afgelast moest
worden en de vrijwilligers in plaats van bezoekers ontvangen, vooral door
een goede regie de meer dan honderd standhouders keurig van het terrein
geloodst hebben en het terrein en de boomgaard zonder
noemenswaardige schade gelaten hebben. Ook de tweejaarlijkse
tentoonstelling Souvenirs van eeuwen, was dit jaar programmatisch goed
gevuld met lezingen workshops en rondleiding en ook de aanwezigheid
van een veertigtal kraamhouders. De publiciteit was goed. Veel aandacht
gekregen tijdens de voorbereiding van de plaatselijke en regionale pers.
De bezoekersaantallen vielen tegen. De belangstelling voor de lezingen en
workshops was echter veel groter dan voorgaande afleveringen zodat de
veronderstelling gerechtvaardigd is om de tentoonstelling vooral op de
doelgroep fruitliefhebbers, in de ruimste zin van het woord, te richten. De
concurrentie aan tentoonstellingen, fairs en rommelmarkten is zeer groot
in deze regio.
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
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het centrum/bibliotheek geopend. De belangstelling is begrijpelijk niet zo
groot. De openingstijd is zeer beperkt en de NPV leden wonen door heel
Nederland. In de ontwikkelingen rondom de Fruithof en de Tuinen van
Frederiksoord wordt gedacht aan een bezoekerscentrum waarbinnen het
informatiecentrum meer toegankelijk wordt gemaakt. 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 2014 heeft de Fruithof
zich, samen met de NPV, zich op meerdere manifestaties met
voorlichtingsmateriaal en producten, boeken en tijdschriften
gepresenteerd.
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 700
mensen geabonneerd. Het blad is tot op heden gratis. Daarnaast
presenteert de fruithof zich op Facebook. Deze pagina wordt vooral
gebruikt om snel aandacht voor activiteiten en verkoop van fruit te
stimuleren. Tevens proberen we hier ook de jongeren te interesseren voor
de activiteiten van de Fruithof.
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
derhalve, zoals reeds vermeld in dit verslag, meer gericht op het
verwerven van inkomsten door uitbreiding van de eigen activiteiten. Naast
de reeds gemelde experimenten met meerdere vormen van
fruitverwerking om de omzet van de fruitverkoop te vergroten, zijn er ook
een tweetal nieuwe cursussen aangeboden. “Het aanleggen van een
boomgaard” en de cursus “Ziekten en plagen….natuurlijk
bestrijden”. Hiervoor is veel belangstelling. De cursus
“vruchtherkenning ” had, mede door de snelle start, weinig
belangstelling en zal in een iets gewijzigde vormgeving door de NPV
ontwikkeld worden en opnieuw aangeboden. Dit jaar zijn de vruchtbomen
als bijproduct van de cursussen enten en vermeerderen goed verkocht en
is de plaatsing van een nieuwe omheining ter voorkoming van wildvraat
gestart. De oogst was evenals in 2013, goed vooral pruimen en peren. De
afzet van onze producten is nog steeds lastig in deze regio. Ondanks het
hebben van een koelcel en een aantal vaste afnemers. De actie vrienden
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van de Fruithof heeft dit jaar een beperkt aantal leden opgeleverd. Zij
krijgen naast de mogelijkheid om gedurende de oogsttijd wekelijks een
tas fruit te mogen rapen korting op de geplukte en geselecteerde appels,
peren, pruimen en bessen. In de herfst ook druiven uit de kas. Ook dit
jaar zullen we de actie doorzetten, vooral ook omdat de leden erg
tevreden zijn over deze activiteit.
We hopen u via onze nieuwsbrief, Facebook 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.
Assen,
G. Brouwer
22 januari 2015.
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