Toelichting :
WERELDTUIN VERDELIET LvC : FINANCIEEL
JAAROVERZICHT 2019 - STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Inkomsten :
Door inkomsten van Verdeliet bestaan uit diverse categorieen :
Verkoop / verhuur :





verkoop van de groenten uit de tuin.
verkoop van honing van eigen bijen .
verkoop huisgemaakte artikelen ( bv vogelhuisjes ).
verhuur van ruimten .

Diensten :


organisatie van het Poetisch Ontbijt in de kas, met optredens van dichters
onder het genot van een gezond ontbijtje en livemuziek.

Subsidies :
Verdeliet heeft van diverse partijen subsidie ontvangen :





Oranje Fonds : een voorschot van € 9.375,= op de toezegging van € 12.500,=
in het kader van het project “Wereldtuin Verdeliet als duurzame organisatie”.
Kansfonds : een bijdrage van € 15.000,= in het kader van het project
“Verdeliet als duurzame, sociale en groene vrijwilligersonderneming”.
Gemeente Cuijk: in het kader van burgerparticipatie ontvangt Verdeliet jaarlijks
€ 4.000,= in de jaren 2018 t/m 2020.
Dagbesteding WMO : mensen met een indicatie kunnen bij Verdeliet in een
groene omgeving aan de slag. In 2019 is deze dagbesteding op een
natuurlijke wijze afgebouwd. In het Koersdocument Kruisbestuiving, dat
samen met de KNHM is opgesteld, wordt aangegeven waarop de nieuwe
afspraken met de gemeente t.a.v. dagbesteding zijn gebaseerd.



Diverse subsidies : Verdeliet heeft subsidie ontvangen van diverse partijen :
Rabo Club Support 2019, Oranje Fonds NL Doet en Wijkraad de Valuwe
( bijdrage voor de nieuwe winkel ) .

Leden :


Verdeliet heeft 42 betalende leden , die een jaarslijkse contributie van 15 Euro
betalen.

Donateurs :


Verdeliet heeft een grote groep donateurs , die Verdeliet een warm hart
toedragen. Donateurs, zoals Jumbo, Lions Club, Fa. Havens, Spar, Cuijkse
golfdag, Caritas en de Ronde Tafel hebben vorig jaar € 3.212, = in het laatje
gebracht.

Uitgaven :
Personeel :




Kwartiermaker : de kwartiermaker (tijdelijke projectondersteuner) heeft als
taak de Wereldtuin mee op te bouwen tot een organistatie die toekomst
bestendig is, verbinding heeft met de omgeving en “de eigen broek kan
ophouden.” Deze functie wordt betaald van de subsidies van het Oranje
Fonds en Kansfonds 2019 en voorgaande jaren.
Beheer : dit zijn de maandelijkse vergoedingen , die de de gastvrouw en
gastheer ontvangen voor hun aanwezigheid op alle mogelijke momenten bij
de Wereldtuin Verdeliet.

Huisvesting :



Dit zijn de reguliere uitgaven voor de gebouwen inzake onderhoud
,verzekering , gas/water en elektra en gemeentelijke belastingen
Nieuwe winkel : in 2019 is er een nieuwe winkel gerealiseerd voor de verkoop
van groenten en geven van voorlichting . Naar verwachting wordt deze winkel
in voorjaar 2020 in gebruik genomen.

Tuin :


Dit zijn de reguliere uitgaven voor de tuin en de bijenkassen .
Vermeldingswaard is, dat er 4 medewerkers van Verdeliet in 2019 geslaagd
zijn voor het imker examen.

Atelier / werkplaats :



Dit zijn de reguliere uitgaven voor het atelier en werkplaats inzake
gereedschap en materialen om produkten te maken ( bv vogelshuisjes ).

Medewerkers :


Dit zijn de reguliere uitgaven voor medewerkers inzake koffie / thee etc.
Daarnaast kunnen Verdeliet medewerkers een km-vergoeding krijgen , indien
zij met hun eigen auto voor Verdeliet rijden.

Organisatie :



De bureaukosten bestaan uit reguliere kosten voor papier / internet en ict.
In november 2019 is er een medewerkersavond geweest in de Schouwburg
van Cuijk , hier zijn onze waardevolle medewerkers in het zonnetje gezet.

Diensten :


Dit zijn de uitgaven voor het evenement Poëtisch Ontbijt in de kas, met
optredens van dichters onder het genot van een gezond ontbijtje en
livemuziek.

Bankkosten :


Dit zijn de kosten van de 2 bankrekeningen van Verdeliet bij de RABO-bank er
de Triodos-bank.

Promotie :


Dit zijn de kosten voor de PR-middelen en de website van Verdeliet . Ook de
kosten van de rondom de crowdfunding van het schaduwdoek voor de kas zijn
hier veranwoord.

Per saldo heeft Wereldtuin Verdeliet LvC over het jaar 2019 een verlies geleden van
€ 12.358, = . Dit is volledig te verklaren door de uitgaven in 2019 aan de nieuwe
winkel € 16.139, = . In 2018 is er reserve gevormd voor de nieuwe winkel van ruim
€ 14.534, = Naar verwachting wordt de nieuwe winkel in het voorjaar van 2020 in
gebruik genomen.

