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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 2015, zijn onderdeel van deze verplichting.
Het afgelopen jaar waren zowel bestuur als vrijwilligers gericht op het
realiseren van de doelen welke in het jaarplan 2015 waren verwoord. Met
enige trots kunnen we melden dat alle doelen zijn gerealiseerd. Het
gezamenlijk focussen op een beperkt aantal belangrijke doelen heeft zijn
vruchten afgeworpen. Ook de samenwerking met het AOC Terra uit
Meppel was een welkome hulp, enkele klassen hebben in het dunnen van
de houtsingels veel en goed werk geleverd. Met plezier hebben de
vrijwilligers de studenten een gratis snoeicursus als tegenprestatie
aangeboden. Het bestuur heeft de leerlingen ten behoeve van hun
portfolio een certificaat met een beschrijving van de inhoud van de cursus
gegeven. Uiteraard moest de deelname door de cursusleiding wel als
voldoende beoordeeld worden. Op een uitzondering na, was dit zeker het
geval.
Naast een overvloedige appeloogst, was de oogst van pruimen en
zomerperen slecht. Door meer zichtbaar voor het publiek te zijn is de
verkoop op de woensdag verbeterd. De afzet van vers Fruit, met name
appels en peren verloopt matig. Er is maar een kleine groep mensen in
oude fruitrassen als consumptieartikel geïnteresseerd. Het meeste fruit is
tot sap verwerkt. Nieuw was dit jaar de belangstelling vanuit de
distilleerderijen. Eén distilleerderij heeft een flinke partij appels ingekocht
bij wijze van proef. Hopelijk kunnen we, na evaluatie van de resultaten,
ook dit jaar weer fruit leveren volgens de eisen welke deze bedrijven aan
het fruit stellen. Een deel van de oogst hebben we ook dit jaar weer als
vorm van bemesting moeten laten vallen. Er wordt nagedacht over nieuwe
vormen van promotie en presentatie van het fruit. Wel is het bestuur zich
bewust dat zij in een relatief dunbevolkt deel van Nederland haar
Jaarverslag 2013

producten moet afzetten. De productie van jam, chutney etc. heeft dit jaar
geen vervolg gekregen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen is er naast
deskundigheid ook een aanvullende investering in de keuken noodzakelijk.
De opbrengst van de druivenkas is in kilo’s uitstekend, maar door de
kleine hoeveelheden per variëteit is de opbrengst per kilo ver onder de
geldende marktprijzen, ongeveer een vijfde van deze prijs.
De bessenhoek levert even als de druivenkas een flinke hoeveelheid fruit.
Ook hier, we willen uit educatieve overwegingen een breed scala aan
soorten tonen met daarbinnen de nodige variatie, is de afzet lastig. Zo
moesten we constateren dat bijvoorbeeld, zeer goede kwaliteit witte
bessen geen aftrek kon vinden. Ook producten als braam en framboos
moeten snel verkocht worden in verband met de houdbaarheid van deze
producten. Voor de producten, welke in kleine hoeveelheden worden
aangeboden zou het gewenst zijn om één afnemer te hebben. Te denken
valt aan een groenten en fruithandel, maar een restaurant zou ook
welkom zijn.
De inkomsten uit de cursussen en de opbrengst uit de webwinkel zijn nog
steeds van belang. De uitgave van het boek Ziekten en Plagen “natuurlijk
bestrijden” heeft de aandacht op onze activiteiten als collectietuin
verhoogd. Er moet meer aandacht voor de webwinkel komen, de verkoop
dreigt te stagneren. Er wordt momenteel gewerkt aan het verbeteren en
opnieuw vormgeven van onze website. Maar er moet ook naar de
samenstelling van het assortiment gekeken worden. Er moet vooral naar
specifieke, oude fruitrassen gerelateerde producten gekeken worden. Er is
op het terrein van algemene producten als gereedschap e.d. veel aanbod
en concurrentie. Samen met de besturen van de stichting de
gehandicaptentuin en het Corso zijn we nog steeds werkende, aan het
actualiseren en omzetten van onze ideeën en activiteiten in een plan, dat
met behoud van de uitgangspunten van de Fruithof, 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 aan de collectieboomgaard, machines en gereedschappen en
de opstallen.
De verbetering van de organisatie en activiteiten van de stichting de
Fruithof vragen derhalve voortdurend de aandacht. De gezamenlijke
besturen, vallend onder de stichting de Tuinen van Frederiksoord,
proberen in te spelen op actueel beleid van zowel de Maatschappij van
weldadigheid, de gemeente Westerveld en de provinciebesturen van
Drenthe en Friesland. Met name 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.
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Kernpunten in het beleid van de stichting de Tuinen zijn, educatie,
recreatie, scholing en voorlichting.
Het bestuur bestond in het jaar 2015 uit de volgende personen;
G. Brouwer. Assen, voorzitter per 01-08-2012 en afgetreden per 01-122015
G. Bos, Boijl, voorzitter per 01-12-2015
I. Slieker. Kûbaard, penningmeester
K. Vernooij, Steggerda, secretaris per 01-04- 2015
T. Verdouw, Giethoorn, per 01-04-2014, alg. bestuurslid met de
portefeuille vrijwilligersbeleid.
F. van Oppenraaij. Noordwolde, alg. bestuurslid
T. Katuin, Espel, alg. bestuurslid per 01-01-2015, namens de Noordelijke
Pomologische Vereniging.
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
incidentele andere activiteiten, zoals het ondersteunen bij aanleg van een
boomgaardje in een wijk, het verzorgen van lezingen, het geven van
workshops, individueel advies, de Fruithof representeren op andere meer
grootschalige activiteit en het beantwoorden van vragen welke via de
website binnen komen en tot slot het geven van rondleidingen. De
lentefair waar ook dit jaar weer meer dan 10.000 bezoekers kwamen, was
gelukkig weer een succes, ondanks het wat mindere weer, met een
uitbundig bloeiende boomgaard. Dit jaar was de nieuw ingevoerde
appelraap- en pers dag, met een accent op ouders met kinderen, een
succes De concurrentie aan tentoonstellingen, fairs en rommelmarkten is
zeer groot in deze regio. Het meer specifiek maken van onze activiteit
heeft goed gewerkt, ook de komende herfstvakantie zal er weer zo’n dag
gepland worden.
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. De belangstelling is begrijpelijk niet zo
groot. De openingstijd is zeer beperkt en de NPV leden wonen door heel
Nederland. Het is aan het bestuur van de NPV, middelen te vinden om bijv.
door het digitaliseren van een deel van het documentatiecentrum, de
bereikbaarheid voor meer leden en belangstellenden te vergroten. Ook dit
jaar weer is de collectie door donaties en aankoop fors uitgebreid. De
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huidige ruimte is veel te klein om alle documentatie te herbergen. 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 2015 heeft de Fruithof zich, samen met de NPV, zich
op meerdere manifestaties met voorlichtingsmateriaal en producten,
boeken en tijdschriften gepresenteerd. Met een van onze sponsoren, het
blad Landleven, is de samenwerking geïntensiveerd en zal het komende
jaar verder uitgewerkt worden naar activiteiten, het geen zeker tot meer
belangstelling voor de activiteiten en de Fruithof zelf zal leiden.
De nieuwsbrief welke bedoeld is voor donateurs, belangstellenden en
uiteraard de eigen vrijwilligers te informeren over het hoe en waarom van
de activiteiten in de Fruithof, is door ziekte van de redacteur en schrijver
dit jaar niet verschenen. Er wordt gewerkt aan oplossingen om de
nieuwsbrief weer te doen verschijnen. Ondertussen zijn er op dit digitale
blad al meer dan 830 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, 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. De actie vrienden van de Fruithof heeft ook dit
jaar weer 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. Dit jaar wordt de actie
doorgezet, 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 volgende jaar op de
hoogte te houden omtrent de gang van zaken op de Fruithof.
Frederiksoord,
3 februari 2016
G. Bos
Voorzitter
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