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Toelichting Algemeen  
Het jaar 2021 is, wederom door de ontwikkelingen rond de coronamaatregelen, ook voor 
Park Darwin anders gelopen dan gepland en begroot. Het belangrijkste is dat we minder 
activiteiten voor publiek in de tuin hebben kunnen realiseren, maar ook zijn excursies, 
cursussen en jaarlijkse bijeenkomsten voor de vrijwilligers wederom uitgesteld.  
De jaarvergadering over 2020 werd in 2021 digitaal georganiseerd. 
In de tuin zelf is het hele jaar hard en met plezier gewerkt en zijn ook verschillende nieuwe 
initiatieven ontplooid op het gebied van de ontwikkeling van de tuin.  
Het batig saldo is toegevoegd aan de reserveringen voor tuin, educatie en de algemene 
reserve.   

Bijzonderheden in de Resultaatrekening en Balans zijn hieronder toegelicht.  
 
Toelichting Resultaatrekening 2021  
 
Toelichting op de kostenposten  
 
Ad 2 Activiteiten  
 

 
 
In 2021 hebben we de kerstacties voor de buurbewoners verder uitgebreid. Tuiniers hebben zo’n 100 
kerststukjes gemaakt. Net als vorig jaar zijn deze met een Darwin kaartje met gedicht in de buurt 
rondgebracht. 
De boekettendag is in september voor alle vrijwilligers, leden en donateurs toegankelijk geweest. 
Vlinder-en bijentellingen zijn ook doorgegaan.  
 
Ad 3 Tuinhuis 
 

 
 
In 2021 is een voorstel uitgewerkt om het gebruik van het tuinhuis te optimaliseren. Gepland was de 
investeringen hiervoor ten laste van de reserve te boeken. In verband met de budgetruimte in 2021 
heeft het bestuur besloten deze kosten volledig in 2021 te nemen De abonnementskosten voor 
internet zijn in 2021 geboekt onder kantoorkosten.  
Voor workshops, cursussen en het raadplegen van kennisbanken ed. was een internetverbinding 
gewenst. In combinatie met een beamer kan de kennis levendiger en beter overgedragen worden. 
Verkopen en donaties op publieksdagen kunnen nu m.b.v. internet met pinbetalingen gerealiseerd 
worden. Dit is bij de boekettendag goed verlopen. De lopende kosten hiervoor zijn gerelateerd aan 
een aantal betalingen en worden geboekt onder bankkosten.  
Voor het beheer van de aan te leggen zonnepanelen (aanleg wordt gerealiseerd in 2022, zie ook bij 
toelichting balans/reservering) is de beschikbaarheid van een internetverbinding noodzakelijk  
Voor de installatie van een WIFI router moest eerst een KPN-verbinding worden aangelegd.  
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Ad 4 Tuin ontwikkeling en onderhoud (materieel) 
 

 
 
Planten ed.  
In 2021 zijn voor enkele borders bordervernieuwingen voorbereid. In 2022 worden de nieuwe 
beplantingen pas gerealiseerd. Hierdoor zijn de kosten voor planten lager dan begroot.  
 
Tuin overig 
Voor de verbreding van de kennis van alle borders is door de nieuwe beheerder van de tuin het 
project gestart van het vastleggen van de beplanting in de huidige borders. Dit omvangrijke werk is 
door het team van de tuin coördinatoren en beheerder gedaan.  
Vervolgens is door een externe partij het geheel gedigitaliseerd. Dit maakt het mogelijk met de 
overzichten van de beplantingen het onderhoud goed te bespreken met elkaar en op de website te 
delen met alle betrokkenen bij onze tuin. Tevens kunnen jaarlijks bij veranderingen in de tuin de 
bordertekeningen digitaal worden aangepast. 
Voor de eenmalige kosten (€ 1.420) van de digitalisering van de bordertekeningen heeft de 
vereniging een speciale donatie ontvangen van een lid van de vereniging.   
Compost en reguliere aanvullingen van beplanting zijn door de gemeente geleverd. 
 
Ad 5 Tuin ontwikkeling en onderhoud (vrijwilligers) 
 

 
 
De kosten van de tuiniers zijn gemaakt voor de ruim 40 actieve vrijwilligers voor het werk in 
de tuin gedurende 10 maanden van het jaar. Waar nodig aangepast aan de 
coronamaatregelen, is alle maanden gewerkt in de tuin. 
Voor 2021 waren er activiteiten gepland voor alle actieve vrijwilligers zoals gezamenlijke 
bijeenkomsten aan het begin en het einde van het tuinjaar en excursies met een tuin thema. 
In 2021 zijn deze activiteiten wel voorbereid, maar telkens niet doorgegaan. 
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Net als in voorgaande jaren zijn aan het einde van het jaar cadeaubonnen gegeven (ad € 50 
per stuk) aan de vrijwilligers die de tuin ondersteunen door met een gezamenlijk rooster 
dagelijks de tuin te openen en te sluiten. Deze traditie is ook doorgezet voor de vrijwilligers 
die de tuin ondersteunen met het onderhouden van onze website en Facebookaccount. 
De inzet van tuincoördinatoren betreft onkosten voor (dag)coördinatie en de kosten voor de 
beheerder. In 2021 is het werk gedaan door de 6 tuincoördinatoren. 
Streven is dat we 8 tuincoördinatoren beschikbaar hebben voor de tuin.   
In 2021 is voor de rol van beheerder van de tuin de overdracht gerealiseerd. Vanaf de start 
van de vereniging heeft Maartje der Kinderen de verantwoordelijkheid gedragen voor het 
beheer. Door haar verhuizing naar Nijmegen moesten we op zoek gaan naar een nieuwe 
beheerder. Marij Maitland heeft het stokje overgenomen. Een goede overdracht is in 2021 
gerealiseerd. Met Maartje der Kinderen zijn afspraken voor na 2021 gemaakt voor advies en 
ondersteuning van workshops ed.   
 
Ad 6 Onvoorzien  

Wederom was er veel niet voorzien, maar de totale kosten zijn in 2021 binnen de begroting 
gebleven. Vandaar dat kostenpost “onvoorzien “op 0 staat.  
  
Toelichting op de opbrengsten 
 

 
 
 
Ad 7 en 8 Contributie leden en donaties  
Op 31 december zijn er 171 betalende leden (contributie: € 10 per jaar) en van 72 donateurs 
zijn donaties ontvangen. Bij de contributies van 2021 zijn nog een 8 nabetalingen van 2020 
opgenomen die betaald zijn na de sluiting van het boekjaar 2020. 
Bij de opstelling van de jaarrekening 2021 zijn nog niet alle contributies van 2021 binnen (ca 
15). Aan deze leden is in februari 2022 nog een laatste bericht verstuurd met de vraag of ze 
nog lid willen blijven of anderszins betrokken willen blijven bij de tuin. 
Totaal aan donaties is hoger dan in 2020 en net als in 2021 is ca. 50 % van donaties gestort 
door betalende leden (gecombineerd met hun contributie). Van één lid is een speciale 
donatie (€ 1.500) ontvangen. Het bestuur heeft samen met haar de donatie bestemd voor 
het project van de digitalisering van de bordertekeningen. Twee andere donaties (totaal € 
150,-) zijn gestort als dank voor het gebruik van de tuin voor een zomercursus schilderen en 
een eenmalig modefoto project.  
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Ad 9 Subsidies  
Het jaar 2021 was het vierde volledige jaar dat de vereniging VvPD het grootste deel van de 
ontwikkeling, het onderhoud en beheer van de Bloementuin van Darwin voor haar rekening 
heeft genomen. 
De financiering van de gemeente hiervoor is ook in 2021 afkomstig uit twee verschillende 
gemeentelijke budgetten en bedraagt in totaal € 21.000. Het betreft een jaarlijkse 
subsidietoekenning en een afspraak met Stadsgebied Oost voor het leveren van diensten.  
Door de vereniging VvPD  is in september 2020 één subsidie aangevraagd.  
De gemeente heeft het aangevraagde bedrag gesplitst en als volgt uitgekeerd:  
A. Periodieke subsidie ( Sociale basis) voor vrijwilligersactiviteiten           €   1.800 
B. Stadsdeel Oost voor geleverde diensten                          € 19.200 
 
Ad A.  
Deze subsidie is voor de uitvoering van een deel van  Vrijwilligersactiviteiten in de 
Bloementuin van Darwin in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De 
gemeente geeft hierbij aan dat deze subsidie meteen wordt vastgsteld. Dit betekent dat 
over de besteding van de subsidie geen aanvraag tot vastselling (verantwoording)  hoeft te 
worden ingediend door de vereniging bij de gemeente.   
 
Ad B. 
Bij het stadsgebied OOST is op 24 februari 2021 een factuur (€ 19.200) voor het 
“Uitvoeringsplan Park Darwin en Bloementuin conform activiteitenplan 2021” ingediend en 
de betaling door de gemeente is op 12 april 2021 ontvangen.  
 
Ad 10 Overige opbrengsten 
In 2021 hebben de activiteiten in de tuin geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de 
coronamaatregelen. Hierdoor zijn de opbrengsten onder de begroting. Het resultaat van de 
boekettendag was goed en (mede door het handig werken met een pinautomaat) waren er 
naast de betalingen voor de zelfgemaakte spullen van de vrijwilligers meer gulle gevers dan 
voorheen.  
 
Ad 11   Resultaat  
Het batig saldo over 2021 is € 7.931 (begroot € 100). De opbrengsten zijn in 2021 boven het 
begrote niveau geweest (€ 1.465) t.o.v. lagere kosten i.v.m. minder mogelijkheden door de 
corona maatregelen voor activiteiten in de tuin en voor educatie en bijeenkomsten voor 
vrijwilligers. De totale gerealiseerde kosten zijn € 6.312 lager dan begroot en de begrote 
post onvoorzien (€ 1.000) is niet nodig geweest. 
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Toelichting Balans 2021 
 
Toelichting op de balansposten 
 

 
 
Credit  
 
Het Eigen Vermogen, de harde buffer bij onzekerheden, is ultimo 2021 gelijk aan het niveau van 
2020 en 2019. Bij de huidige omzet en ontwikkelingen van de bijdragen van de gemeente wordt deze 
omvang van de Eigen Vermogen als voldoende geacht.   
 
Reservering tuinhuis 
De reservering tuinhuis is m.n. bestemd voor het plaatsen van de zonnepanelen. De uitvoering 
hiervan is afhankelijk van het plaatsen van het beloofde “groendak” door de firma Donkergroen. Eind 
2021 is er eindelijk schot in dit laatste project gekomen en is vervolgens samen met de Facilitaire 
dienst van de Gemeente de totale planning voor de plaatsing van de zonnepanelen opgesteld. In 
december 2021 is door het bestuur van de vereniging een offerte getekend (ad € 3.369) voor het 
plaatsen van de zonnepanelen. Dit zal in het eerste kwartaal van 2022 worden uitgevoerd. De kosten 
hiervan zullen volledig ten laste komen van de Reserve Tuinhuis.  
 
Voor 2021 was door het bestuur besloten om investeringen te doen voor optimaal gebruik van het 
tuinhuis. Deze investeringen zijn gedaan, maar direct t.l.v. 2021 geboekt. 
 
Bestemmingsreserves  
Over de verdeling van het resultaat van 2021 heeft het bestuur besloten tot de vorming van twee 
bestemmingsreserves, beide met een tijdshorizon van 3 jaar : Bestemmingsreserve Tuin en 
Bestemmingsreserve Educatie. Het resultaat 2021 ( € 7.906,-) is verdeeld over de twee 
bestemmingsreserves en de algemene reserve. 
 

1. Bestemmingsreserve Tuin 
Een Historische Bloementuin zoals de Darwintuin is niet alleen gebaat met goed onderhoud 
maar ook met gerichte nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om 
elk jaar in lijn met de uitgestippelde beleidsrichting specifieke ontwikkelingen uit te voeren. 
Hierbij zullen ook bordervernieuwingen aan de orde zijn waarbij nastrevenswaard is die in 
een meerjarenplan te gieten. Hiervoor zullen nieuwe beplantingen gewenst zijn naast de 
reguliere leveringen voor vervanging van planten door de gemeente. Om deze continue 
ontwikkeling in de komende periode van 3 jaar te garanderen is deze bestemmingsreserve in 
de balans opgenomen.  
In deze periode zullen we ervaring opdoen wat een juiste omvang moet zijn van een 
dergelijke reserve over de jaren daarna. 
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2. Bestemmingsreserve Educatie  
Voor de continuïteit van de Historische Bloementuin zoals de Darwintuin is, is het belangrijk 
dat er bij het team van beheerder en tuincoordinatoren voldoende expertise aanwezig is op 
het gebied van tuininrichting en onderhoud in brede zin. Het kan gaan over plantenkennis, 
kennis over samenhang in border en tuin, maar ook over kennis van grond, compost, 
gereedschap, snoeien ed. 
In de huidige opzet van het werken met vrijwilligers streeft het bestuur ernaar ook 
vrijwilligers met de ambitie in de rol van tuincoordinator en/of beheerder te ondersteunen 
met aanbod voor (gedeeltelijke of gehele) vergoedingen voor opleiding en cursussen. Dit 
betekent dat het bestuur het nodig vindt een soort educatiefonds op te zetten waarmee (ook 
meerjarige) vergoedingen voor cursussen en opleidingen te garanderen zijn. 
In het eerste kwartaal van 2022 zal een opzet gemaakt worden van opleidingen en cursussen 
op verschillende niveaus, inhoud en kosten. Het zal uiteenlopen van specifieke korte 
cursussen, mbo-hovenier tot Hbo Groen opleidingen.  
De beheerder zal met het huidige team van tuincoordinatoren bespreken wat de ideeën, 
wensen en mogelijkheden zijn van zo’n fonds. Tevens zal bij de komst van nieuwe 
tuincoordinatoren ook direct nagedacht worden welke cursussen diegene wil en kan gaan 
doen in de loop van de tijd.  
Om deze continue expertise ontwikkeling in de komende periode van 3 jaar te garanderen is 
deze bestemmingsreserve in de balans opgenomen.  
In deze periode zullen we ervaring opdoen wat een juiste omvang moet zijn van een 
dergelijke reserve over de jaren daarna.  

 
De Algemene reserve is zonder specifieke bestemming.  
 
Debet  

Spaarrekening  
In 2021 zijn geen overboekingen gedaan naar de spaarrekening omdat het met de huidige 
rente geen zin heeft. Er zijn over 2021 geen rentebaten.  
 
Overlopende posten  
In jaarrekening 2021 betreft het m.n. contributies over 2021 die in 2022 (na een laatste 
rappel mail van december 2021 voor betaling van contributie) zijn ontvangen.  


