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Algemene doelstelling 

Stichting Vrienden van Goedland heeft als doel: het bevorderen- en het geven van steun aan het werk van de te Putten gevestigde 
zorgboerderij Goedland.                                                                                                                                                                                                         
Goedland is een zorgboerderij met paarden en ander hobbyvee, waar zorg en educatie geboden wordt ten behoeve van kinderen en 
volwassenen met een zorgvraag. 

Het jaar 2018 in vogelvlucht 

De afgelopen jaren is er helaas weinig financieel gebeurd. Eén van de redenen is dat Goedland aan het reorganiseren was i.v.m. de transitie 
binnen de zorg. Vanuit de Stichting is er vooral gekeken hoe Goedland ondersteund kon worden met initiatieven, mankracht, organisatie en 
logistiek. Dat heeft dan wel geen geld in het laatje gebracht, de tijd ontbrak eenvoudig weg om fondsen en donateurs te werven, maar heeft 
wel veel moois opgeleverd voor Goedland. Zonder de Stichting en de betrokkenheid van de bestuursleden zou de Middeleeuwse dag 
bijvoorbeeld nooit zo groots gevierd kunnen worden. Vooral mankracht (aanleveren vrijwilligers), tenten opbouwen, opbouw terrein en weer 
afbouwen kost veel tijd en mankracht. Ook was het daardoor mogelijk toch aan activiteiten mee te doen of te initiëren.  

In het Jaarverslag op pagina 7 treft u de verschillende activiteiten aan. Dit jaar heeft de Stichting veel ondernomen, maar niet voor financiële 
middelen gezorgd. Zorgboerderij Goedland heeft de financiële uitgaven zelf gedragen. 

I N L E I D I N G
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Gegevens 

De stichting is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belastingdienst, ANBI geheten (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor 
giften, schenkingen en nalatenschappen (meestal) onder fiscale vrijstelling vallen. 

Naam     Stichting Vrienden van Goedland 

Ook bekend als    Vrienden van Goedland 

KvK      08176185 

RSIN      819472177 

Website     www.goedland.nl, link Vrienden van Goedland 

E-mail     stichtingvriendenvangoedland@gmail.com 

Telefoonnummer   06 12153115 (Verony van Bemmel) 

Adres     Hellerweg 16                  
      3882 MV Putten 

Datum van oprichting  28 mei 2008 te Putten 

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D

http://www.goedland.nl
http://www.goedland.nl
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Beleidsplan 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door 

* Op materiële en immateriële wijze ondersteuning te bieden aan Goedland 

* Publieksgerichte activiteiten te ondersteunen en te stimuleren 

* Een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Goedland middels het verkrijgen van extra inkomsten 

* Middels publicaties het publiek te informeren over Goedland 

* Subsidies aan te vragen, fondsen aan te schrijven en donateurs te werven 

Financiële middelen 

* Inkomsten worden op de eigen rekening van Stichting Vrienden van Goedland gedeponeerd bij de Rabobank 

* Rabo bankrekeningnummer : NL 05 RABO 01.4957.3383 t.n.v. Stichting Vrienden van Goedland 

* Geld wordt niet belegd en er wordt geen rente ontvangen. 

Juridische structuur 

* Stichting Vrienden van Goedland is een zelfstandig opererende stichting met één vestiging in Putten. 

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D
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Samenstelling bestuur 

* Voorzitter                                                mevrouw A.E.M. Sickmann 

* Secretaris en penningmeester           mevrouw V.A.C.M. van Bemmel 

* Bestuurslid                                             mevrouw E.J. Kors 

* Bestuurslid                                             mevrouw J.C.S. van den Berg 

Bezoldigings- en vergoedingsbeleid 

* Gemaakte onkosten van bestuursleden worden onder afgifte van een bewijsstuk vergoed. 

* Leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen bezoldiging of vergoeding. 

Taak van het bestuur 

* Minimaal 3 maal per jaar vergaderen 

* Ideeën aandragen en van gedachten wisselen, waar mogelijk activiteiten initiëren en ondersteunen 

* Inzamelen en beheren van geld en/of goederen waarmee de doelstelling wordt uitgevoerd 

* Middels publicaties, contacten en bijeenkomsten het publiek informeren over Goedland 

* Resultaten van voorafgaande jaar bespreken en evalueren 

* Het (financieel) jaarverslag opstellen en bespreken, inclusief begroting voor het jaar er op. 

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D
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NIEUWJAARS 
BOWLEN 

GOEDLAND 
Bowlen in Harderwijk 
15:30 - 18:00 uur 
 
Alle medewerkers van Goedland nodigen we uit om te komen bowlen bij Bowling 
Harderwijk. Natuurlijk zorgen wij voor het nodige lekkers….. Je kunt op eigen 
gelegenheid gaan of vanuit Putten vertrekken. Wij vertrekken donderdag 11 
januari 2018 om 15:15 uur vanuit Goedland. 
Adres: Kolbaanweg 1 te Harderwijk 
 
Laat je even weten of je komt en mee rijdt? 06 12153115 of v.v.bemmel@planet.nl  
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JANUARI 

Uitnodiging bowlen in Harderwijk

Donderdag 11 januari           Nieuwjaars bowlen 

De Stichting heeft het jaarlijkse bowlen met het team en volwassen deelnemers georganiseerd. 
Goedland heeft hierin wel zelf de financiële middelen geleverd. De ondersteuning bestond 
echter uit het maken en versturen van de uitnodigingen, inkopen van het ‘nieuwjaarspakket’, dit 
leuk verpakken en uiteraard het regelen en organiseren van de bowlingavond zelf.  

Dinsdag 30 januari                    Ondersteuning BHV 

Elk jaar organiseert Zorgboerderij Goedland een cursus BHV voor het hele team. Stichting 
Vrienden van Goedland ondersteunt waar mogelijk. Zo heeft de Stichting voor broodjes en 
drinken gezorgd. In de tweede helft waren er, voor de ontruimingsoefening, ook deelnemers  
aanwezig. In de avond met z’n allen gegeten uit eigen moestuin. Ook dit regelde de Stichting.  

Vrijdag 9 en zaterdag 10 februari                                 Straatwerk 

Zorgboerderij Goedland wilde graag een septitank laten verwijderen en daarna laten bestraten.  
Heel veel graaf- en straatwerk. Stenen en zand genoeg, maar het ontbrak aan mankracht. De 
Stichting heeft de mankracht geleverd en het straatje aangelegd. Is mooi geworden! 

Donderdag 12 en vrijdag 13 april                                    Bomen en struiken plant dag 

Het werd tijd voor het aanplanten van nieuwe struiken en bomen. Samen met een groep 
vrijwilligers en deelnemers van Goedland het hele terrein weer mooi in de bomen gezet! Hier- 
en daar wat achterstallig snoeiwerk aan de wilgen. Lekker uitwaaien en saamhorigheid! 

Jaarverslag activiteiten 

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D
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Ooievaars bij gesnoeide bomen

Vrijdag 27 april.                                   Koningsdag 

De Stichting heeft voor alle deelnemers van Goedland een leuke dag georganiseerd met 
Oudhollandse spelletjes, volgen van het Koningsfeest op de beamer (groot beeld!), lekker 
oranje koekjes bakken en zo een zeer ontspannen dag gehad. 

Vrijdag 4 mei                         Dagje uit met ouderen 

Met de groep ouderen met eigen busje naar Bezoekerscentrum Staverden in Ermelo geweest. 
Als altijd een feestje voor hen om er even op uit te gaan. Kopje koffie met gebak maakte het 
plaatje compleet! Onkosten waren voor Goedland CV.  

Donderdag 21 juni                         Reünie van eerste logeergroep                                   

Samen met de oude logeergroep een reünie georganiseerd met BBQ. Er was veel veranderd 
op Goedland en dus kreeg de groep een rondleiding. Super enthousiast en voor herhaling 
vatbaar! 

Zaterdag 7 juli                                                                                         Middeleeuwse Dag 

Voor één dag waren we weer terug in de tijd: Middeleeuwers bevolkten het terrein van 
Goedland! Bijna elk jaar organiseert Stichting Vrienden van Goedland een Middeleeuwse Dag 
voor de doelgroep, deelnemers, familie, buurtbewoners, zakelijke partners en andere contacten 
uit Putten en omgeving. Opnieuw kon je als bezoeker rondlopen over het terrein en je 
Middeleeuwer wanen. De muziekgroep Datura zorgde voor de sfeer, evenals een Potsenmaker.  

Jaarverslag Activiteiten

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D
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Middeleeuwse dag 

Zaterdag 7 juli 2018 
 

Zorgboerderij Goedland viert de Middeleeuwen! 
 

 
Altijd al een Middeleeuwer willen zijn? Zaterdag 7 juli tussen 11:00 en 
16:00 uur kan dat! De chirurgijn kan je alles vertellen over aderlaten en 
dans mee op de Middeleeuwse muziek van Datura. Je kunt boogschieten, 
tingieten, leerbewerker, vilten, middeleeuws koken en een bourgondische 
lunch nuttigen!! Spectaculair is ook de grote Roofvogelshow en de 
Middeleeuwse Smidse!  Kortom: waan je een dagje in de Middeleeuwen. 

 
Let op: je kunt alleen deelnemen door te reserveren. 

Geef je op voor 20 juni 2018 op door te mailen  
naar v.v.bemmel@planet.nl. 

Hellerweg 16 te Putten, 06 12153115  

kosten: € 10 per persoon, inclusief Bourgondische Lunch! 

Middeleeuwse Dag uitnodiging

Jaarverslag Activiteiten

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D

De roofvogel show was weer prachtig en spannend! Verder maakten het vilten, tingieten, LARP-
en, boogschieten, talisman maken, leerbewerken, een bezoek aan de chirurgijn en vele andere 
activiteiten het plaatje compleet! Natuurlijk was er ook en echt Middeleeuwse lunch, met 
hompen brood, strooppotten, kippenbouten, worsten, vlierbessensap, kazen en nog veel meer! 
We kijken terug op een fantastische dag en hopen in 2020 de poorten weer voor de 
Middeleeuwen te openen. Hopelijk dat jaar gefinancierd door de Stichting. 

Maandag 5 november              Burgerplatform Participatiemaatschappij 

In het verbouwde Multifunctioneel Centrum Stroud te Putten werd er een avond georganiseerd 
voor en door burgers, om zo bestuur van Putten en haar burgers dichter bij elkaar te brengen. 
Een bijeenkomst om je mening te laten horen en te netwerken. Een uitgelezen plek dus voor de 
Stichting om Goedland op de kaart te zetten.  

Donderdag 8 november               Onderzoek zorgboerderijen Yewon Cho                                   

Vanuit Zuid-Korea kwam Ellie Yewon Cho met haar partner kijken hoe zorgboerderijen in 
Nederland worden georganiseerd. Zij kwam in het kader van een onderzoek als studente aan 
de Koreaanse Universiteit een dagdeel kijken, praten, interviewen. In een later stadium hebben 
we haar onderzoekspresentatie ontvangen. Helaas had ze geen tijd om het te vertalen…. 

Maandag 31 december                                                                                      Oliebollen eten 

Het wordt traditie: met deelnemers, ouders, vrijwilligers en medewerkers het jaar afsluiten met 
een stapel oliebollen en een spelletjes marathon! Super gezellig en verbindend! 
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De jaarrekening 2018 is vanaf pagina 14 te vinden. 

Het eigen vermogen van de Stichting Vrienden van Goedland ligt ver beneden de toegestane continuïteitsreserve en kan op bijna nihil 
gesteld worden. Uiteraard is dat jammer, maar voor de Zorgboerderij Goedland is  ook de ondersteuning in organisatie, ideeën en mankracht 
van belang. Gelukkig heeft de Stichting daar afgelopen jaar weer aan kunnen voldoen.  

Uitgaven besteed aan de doelstelling van Vrienden van Goedland 

Zoals in de jaarrekening te zien is, zijn de totale onkosten slechts voor rekening gekomen van het in stand houden van de Rabobank rekening. 
Slechts € 0,04 aan rente betaald en € 119,36 aan bankkosten. 

Fondsenwerving, donateurs en overige inkomstenbronnen. 

Afgelopen jaar heeft de Stichting geen actie ondernomen ten aanzien van fondsen- en donateurs werven. Inkomstenbron was slechts de 
lopende sponsoractie van benzinestation ‘De Roos’ in Putten. Mensen die tanken kunnen daar Goedland als goed doel aangeven. In 2018 was 
het bedrag € 11,91. Verder heeft Goedland CV  € 100 overgemaakt om de Stichting uit de rode cijfers te houden. 

Samenvatting cijfers 2018 

Zoals een ieder kan nagaan is er wat cijfers betreft niet veel te beleven bij Vrienden van Goedland. De Stichting kon het afgelopen jaar vooral 
leveren door inzet, organisatie en mankracht. Het vermogen aan het einde van 2017 (€ 103,34) en aan het einde van 2018 (€ 95,86) was 
nagenoeg gelijk. Het jaar 20128 kon daardoor wel met een positief saldo worden afgesloten! 

Financieel Jaarverslag

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D
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Toelichting begroting 2019 

Komend jaar wil Vrienden van Goedland een andere koers inslaan. De activiteiten welke Zorgboerderij Goedland ontplooit zijn zeer geschikt 
voor het aanvragen van sponsoring, donateurs en giften. Andere zorgboerderijen zien we daar in voor gaan. Tot op heden heeft de Stichting 
weinig tijd vrij kunnen maken om echt van de grond te komen, maar komend jaar zal daar verandering in komen.  

In 2019 worden twee nieuwe bestuursleden aangesteld en gaan we expliciet op zoek naar financiële ondersteuning. Goedland heeft een aantal 
wensen op de plank liggen en wellicht is 2019 het jaar om deze wensen in te willigen. De eerste gift is inmiddels binnen, d.m.v. een aanvraag 
voor een duofiets om met deelnemers samen te kunnen fietsen. Deze gift komt van ‘Over Nodig’, een kringloopwinkel in Putten. 

Ook benzinestation ‘De Roos’ zal haar jaarlijkse donatie doen. We gaan weer uit van zo’n € 15. 

Inmiddels loopt ook een plan om een Belevingspad over het terrein aan te leggen. We hebben een wandelpad langs weiden en paddenpoel 
en willen daar graag wat ijkpunten zetten om de natuur te beleven en te onderzoeken. Denk daarbij aan ‘Doe-kisten’, wildcamera’s en 
verrekijkers. De eerste contacten zijn inmiddels gelegd met een plaatselijke organisatie ‘Ziezo’. Ondernemers kunnen via hen tijdens een 
benefiet-avond in Putten een initiatief uitkiezen om dit te verwezenlijken en doneren een bedrag om hiermee aan de slag te gaan. 

We willen niet te optimistisch zijn en hopen dat we in ieder geval bovenstaande kunnen verwezenlijken.

Financieel Jaarverslag

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D
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Algemene toelichting      

Algemene grondslagen      

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondswervende instellingen zoals die door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving is gepubliceerd. In het boekjaar 2018 zijn er geen aanpassingen geweest.    

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting. 

Reserves en fondsen 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen bezittingen en schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur, maar 
moet uiteindelijk aan de doelstelling besteed worden. Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is 
gegeven wordt dit deel aangemerkt als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de Stichting, maar de gever een 
bestemming aan de middelen gegeven.  

           

Jaarrekening 

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D
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Algemeen       

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar 2018.   

Toelichting op de staat van baten en lasten 

In het boekjaar 2018 is nauwelijks iets uitgegeven, noch binnengekomen. Het is een onderwerp waarin in het jaarverslag aandacht is besteed. 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel vindt er vergoeding plaats voor gemaakte 
kosten. De gemaakte kosten in het boekjaar zijn niet gedeclareerd, dan wel als gift geschonken aan de Stichting.  

Overleg gegevens 

De jaarrekening is door het bestuur van de Stichting vastgesteld en goedgekeurd. Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle 
van de jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring van een onafhankelijk accountant.                                                                                    
Het resultaat is verdeeld zoals onder baten en lasten aangegeven. Voorts hebben er geen gebeurtenissen, die hier dienen te worden vermeld, 
na de balansdatum plaatsgevonden  

Ratio’s 

Grondslagen baten en lasten 

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D

Omschrijving 2018 2017

Doelbestedingsratio  Totaal baten 100% 100%

Doelbestedingsratio Totaal lasten 0% 0%

Kosten werving Totaal baten 0% 0%

Kosten beheer en administratie Totaal lasten 100% 100%
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Activa 

Passiva 

Balans 

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D

Type Liquide middelen Beschrijving 31-12-2018 31-12-2017

Bankrekening RABO € 95,85 € 103,34

Totaal Activa € 95,85 € 103,34

Vermogen 2018 2017

Algemene reserve € 95,85 € 103,34

In kas € 0,00 € 0,00

Totaal Passiva € 95,85 € 103,34
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Baten 

Lasten 

Baten en lasten 

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D

Inkomsten 2018

Sponsoring ‘De Roos’ € 11,91

Overboeking van Goedland € 100,00

Op bankrekening 01-01-2018 € 103,34

Som baten € 215,25

Uitgaven 2018

Bankkosten € 119,36

Rente € 0,04

Som lasten € 119,40

Saldo baten en lasten € 95,85
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Begroting 2019 

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  VA N  G O E D L A N D

Uitgaven 2019

Bestuurskosten € 150

Bankkosten € 140

Aanleggen belevingspad € 2.500

Overige activiteiten € 500

Betaalde rente € 0,00

Totaal uitgaven 2019 € 3.290

Inkomsten 2019

Gift Over Nodig (kringloopwinkel) € 750

Donatie ‘De Roos’ € 15

Donaties Overige middels bestemmingsfonds € 2.500

Vermogen per 31-12-2018 € 95,85

Totaal inkomsten 2019 € 3.360,85

Balans inkomsten/uitgaven € 70,85
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