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Stichting Fronik Buurtboerderij 

Financieel jaaroverzicht 2019 

 

Toelichting 

De stichting Fronik Buurtboerderij heeft geen personeel in dienst. Het 

stichtingsbestuur bestaat uit drie onbezoldigd bestuursleden. Daarnaast worden 

er door 30 vrijwilligers allerlei werkzaamheden op en rond de boerderij verricht; 

van verzorgen van de dieren en het terrein, het ondersteunen bij activiteiten 

voor kinderen en bezoekers, tot bouwen van de website en fondsenwerving ten 

behoeve van de werkzaamheden van de stichting. 

2019 was een bijzonder jaar voor de stichting Fronik Buurtboerderij. De opstal- 

en grondovereenkomst met de gemeente Zaanstad voor het behouden en 

beheren van de boerderij werd van kracht. Hiermee bereikte de stichting haar 

belangrijkste doelstelling; behouden en beheren van de boerderij voor Zaanstad 

en de buurtbewoners voor de lange termijn. De verdere mijlpalen in 2019 waren 

ten eerste de crowdfunding actie, waarmee niet alleen veel financiële middelen, 

maar ook veel positieve publiciteit, bekendheid en een netwerk werden 

vergaard. Het begin van de restauratie en (her)bouwwerkzaamheden aan de 

gebouwen was de tweede belangrijke mijlpaal, een lang gekoesterde wens. 

Een en ander is duidelijk te zien in dit financieel jaaroverzicht. Het eigen 

vermogen in 2019 is met name door de crowdfunding meer dan verdrievoudigd 

ten opzichte van 2018. 

Als we verder vergelijken met 2018 zien we dat de opbrengsten van de 

verkopen nagenoeg gelijk blijven en ook de spontane donaties niet sterk dalen 

ondanks alle aandacht voor de crowdfunding. Door alle crowdfunding 

activiteiten waren er wel minder mogelijkheden voor andere activiteiten en 

verhuur zodat deze opbrengsten wat lager uitvallen dan in 2018. 
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Aan de lastenkant zien we een verwachte toename ten opzichte van 2018. 

Deze zit gedeeltelijk in de huisvestingskosten; de vergoeding die we vanaf 2019 

de gemeente Zaanstad betalen voor gebruik van de grond en de opstallen. Een 

ander deel zit in de exploitatie kosten waarin alle investeringen in de 

crowdfunding (publiciteitsmaterialen en activiteiten) zijn ondergebracht. 

Nieuw in dit jaaroverzicht zijn de vaste activa. Daarmee duiden we de 

investeringen en verbeteringen die zijn gedaan aan de verschillende gebouwen 

én de in 2019 aangekochte bouwmaterialen. 

Het eigen vermogen vormt de basis waarmee we in 2020 investeren in vooral 

de herbouw van de stallen. In 2020 zullen we naar verwachting door de 

Corona-crisis minder verhuur en activiteiten inkomsten krijgen. Daarentegen 

gaat de verkoop van boerderijproducten onverminderd door en daar verwachten 

we door de grotere bekendheid van de Fronik Buurtboerderij een toename van 

de inkomsten. Ook zal er weer gewerkt worden aan verdere fondsenwerving en 

het werven van donateurs ‘vrienden van de Fronik Buurtboerderij’. Doordat we 

als kleine stichting in staat zijn de bouwwerkzaamheden zo nodig te faseren en 

aan te passen aan onze mogelijkheden verwachten we geen grote financiële 

risico’s. We zien 2020 met veel vertrouwen tegemoet. 

 

Edwin Herzberg 

Voorzitter Stichting Fronik Buurtboerderij 
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BALANS – FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2019 

Stand 31-12-2019 

 

Vaste activa 

Investeringen bouw stallen, “museum”,    7.138,- 

hooiberg en terrein  

Totaal        7.138,- 

 

Vlottende activa 

Voorraad       80,- 

Debiteuren       480,- 

Totaal        560,- 

 

Liquide middelen 

Kas        804,- 

Bank         54.356,- 

Totaal        55.160,- 

 

Balanstotaal Debet       62.858,- 

 

Eigen vermogen      59.183,- 

Vreemd vermogen       3.000 

Crediteuren       675,- 

Balanstotaal Credit       62.858,- 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Som der baten        65.417,- 

Som der lasten        24.819,- 

Resultaat (toename Eigen Vermogen)    40.598,- 

 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Som der baten: 

Opbrengst geldbus verkopen      20.038,- 

Opbrengst Crowdfunding 2019      37.121,- 

Opbrengst donaties        6.150,- 

Opbrengst verhuur/kleine horeca       996,- 

Opbrengst activiteiten        932,-  

Opbrengst dierenopvang       180,- 

Totaal         65.417,- 

 

Som der lasten: 

Inkopen         14.842,- 

Huisvestingskosten        2.687,- 

Exploitatiekosten dieren en activiteiten      6.056,- 

Algemene kosten         1.234,- 

Totaal         24.819,- 

 


