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Stichting Fronik Buurtboerderij 

Financieel jaaroverzicht 2020  

 

Toelichting d.d. 08-11-2021 

Stichting Fronik Buurtboerderij is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur 

bestaande uit vijf leden. Er is geen personeel in dienst; zowel bestuur als de 

inmiddels 40 vrijwilligers zijn onbezoldigd. Zij verrichten allerlei werkzaamheden 

rondom de boerderij, zoals het verzorgen van de dieren, de verbouw en het 

onderhouden van terrein en gebouwen, de ontwikkeling van activiteiten maar 

zeker ook op het gebied van fondsenwerving, website, social media etc. dit 

alles vanuit het oogpunt; het doel van de stichting “behoud en beheer van de 

Fronik Boerderij in samenhang met de buurt en met oog voor het buurtbelang”. 

2020 is een onwaarschijnlijk jaar geweest voor de Fronik Buurtboerderij. 

Enerzijds door alle beperkende maatregelen rondom het Corona virus waardoor 

er nauwelijks activiteiten georganiseerd konden worden. Anderzijds uiteraard 

alles rondom de bouw werkzaamheden. Op het deel van de kavel van 

Stadsherstel is het hele jaar gewerkt aan de restauratie van de gebouwen en bij 

de buurtboerderij stond alles geheel en al in het teken van de bouw van de 

nieuwe stallen. Nadere expertise van de constructeur wees uit dat alsnog een 

nieuwe fundering noodzakelijk was; dat viel wel even tegen… Maar vol goede 

moed is in het eerste kwartaal gestart met de grondsanering en bouwrijp maken 

zodat in april de eerste paal de grond in kon en eind van die maand de 

betonnen vloer gestort kon worden. Vrijwilligers vanuit onze bouwgroep namen 

de bekisting voor hun rekening in mei en juni. Vanaf het derde kwartaal kon 

gestart worden met de hout opbouw, waarbij ondersteuning kwam van het 

Hout- en Meubileringscollege Amsterdam door inzet van vijf stagiaires bij het 

maken van de spanten. Mede dankzij financiële ondersteuning en bijdrages van 
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sponsoren, bedrijven en organisaties, werd in het laatste kwartaal plank na 

plank voor iedereen zichtbaar: het verrijzen van de nieuwe Fronik stallen! 

De vaste activa, en dus ook het eigen vermogen van 2020 zijn ten opzichte van 

2019 enorm gestegen door de verkregen fondsengelden ten bate van de 

renovatie van het museum welke gepland staat te starten in 2021 met uitloop 

naar begin 2022. Zoals verwacht zijn er door de Corona minder inkomsten uit 

activiteiten geweest, echter de verkoop van de boerderij producten zijn wel 

behoorlijk toegenomen dankzij toenemende bezoekers aantallen; ondanks alles 

was Fronik ook dit jaar elke dag open. Het bedrag aan donaties en “Vrienden 

van Fronik” samen laat een verdubbeling zien ten opzichte van 2019. Dat geeft 

aan een toenemende betrokkenheid, warm hart toedragen en vertrouwen in de 

toekomst van onze buurtbewoners en achterban!  

2021 zal in het teken staan van de restauratie van het museum en naar 

verwachting in 2022 te starten met het aanpakken van de hooiberg.  

We hebben er enorm veel zin in! 

 

Linda Bloem 

Penningmeester Stichting Fronik Buurtboerderij 
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BALANS – FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2020 

Stand 31-12-2019 

 

VASTE ACTIVA   

Investeringen bouw stallen, museum, terrein 85.179  

   

VLOTTENDE ACTIVA   

Voorraad 60  

   

LIQUIDE MIDDELEN   

Kas 1.051  

Bank 49.002  

 50.053  

   

BALANSTOTAAL DEBET  135.292 

   

   

EIGEN VERMOGEN 131.288  

   

VREEMD VERMOGEN 3.000  

   

CREDITEUREN 1.004  

   

BALANSTOTAAL CREDIT  135.292 

   

   

STAAT VAN BATEN EN LASTEN   

Som der baten       110.282  

Som der lasten 38.177  

Resultaat (=toename Eigen Vermogen)   72.105  

   

TOELICHTING – SOM DER BATEN:   

Opbrengst verkopen geldbus 25.285  

Donaties fondsen 63.559  
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Opbrengst donaties 8.710  

Opbrengst ‘’Vrienden van Fronik’’ 4.274  

Opbrengst divers (activiteiten/verhuur/acties) 8.454  

 110.282  

   

TOELICHTING – SOM DER LASTEN:   

Inkopen 20.550  

Huisvestingskosten 6.238  

Exploitatiekosten (activiteiten/verhuur/acties) 7.551  

Algemene kosten 3.838  

 38.177  
 


