Jaarverslag stichting stadslandbouwkas De Oude Beer 2021.
Beste lot- en bondgenoten van de stadslandbouwkas.
Inleiding.
Bijgaand bieden we u het jaarverslag 2021 aan. Dit jaar heeft vooral in het teken gestaan van voortzetting van de
ingezette veranderingen in de kas, de voortdurende coronacrisis en ondanks dat een versterking en een duidelijker
relatie met onze partners in de stad
Dit jaarverslag bestaat uit 3 delen. De samenstelling bestuur, terugblik 2021 en financieel resultaat 2021/begroting
2022.

1.

Samenstelling bestuur.
Arie van Zanten, voorzitter
Jan Janssen, secretaris
Guido Wieringa, penningmeester
Johan Visser, lid.
In juli 2021 is het bestuur versterkt met Mieke Rolff.

2.

Terugblik 2021.
We blikken terug op een jaar dat de ingezette verandering is voortgezet.
De pandemie van covid 19 speelde ook in 2021.
Desondanks is het gelukt, zeker door de inzet van de vrijwilligers, de kentering door te zetten. We zijn er nog
beter in geslaagd, met elkaar, evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven, we denken beter na over de
activiteiten die we samen met anderen doen, we stellen meer de vraag wat het voor de kas oplevert. Dat is te
zien in het financiële verslag van onze penningmeester over het jaar 2021. Wij zijn hier erg trots op.
2021 was voor het bestuur ook het jaar dat er meer zorg, aandacht en cursussen voor vrijwilligers werd
besteed. De kas is zo goed als zijn vrijwilligers.
2021 was ook het jaar dart wij de status Leerwerkbedrijf hebben verworven.
In dat kader heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld die voor de hele kas en zijn vrijwilligers
werkt. Gedragsregels geven duidelijkheid over wat wel en niet kan in de kas.
In 2021 heeft het bestuur ook het initiatief genomen om met de gemeente in gesprek te gaan over de op
handen zijnde vertrek medio 2023/2024 van de kas op de huidige plaats op Kil IV. We zijn hierover nog steeds
in gesprek. In verschillende verkiezingsbijeenkomsten was wel warme support voor steun aan de kas.
Maar het gaat natuurlijk allemaal over wat er gebeurt in de kas.
En waar staan we nu met elkaar?
Op de keper beschouwd kunnen we, net als in het verslag over 2020, met elkaar best trots zijn.
Weet je dat er op dit moment in onze kas circa 40 vrijwilligers actief zijn?
Dat we uitstekend aan de weg hebben getimmerd met activiteiten als NL-doet, Peperfeest,
Wilgenteenvlechten, onze hopproductie, de populariteit van yacon, Wortelschieten, een voedselfietstocht,
muziektheater Hollands Diep in het kader van 800 jaar Dordrecht in de kas, speciale bijeenkomsten voor
vrijwilligers.
Dat het financieel beter gaat. Ons banksaldo bedroeg eind 2021 circa € 4.000,Het jaar begon met 1000,-. We staan nu op zo’n € 6.500,-.
En dat we uitstralen met elkaar dat onze kas echt het verschil maakt en leuke en goede dingen doet,
extra activiteiten en zelfs eigen bier (laten) brouwen.
Natuurlijk blijven er opgaven.
De afzet van onze producten blijft een punt van aandacht.
En andere is hoe we de werkdruk in de kas beter kunnen verdelen. We gaan daarom de komende tijd
na hoe we dit met elkaar kunnen oplossen door bijvoorbeeld de huidige taken anders en over meer mensen te
verdelen.

Verder is en blijft het van belang werk te maken van het bestaansrecht van onze kas richting toekomst
Al met al staan we wederom sterker en beter op de kaart.

3.

Financieel resultaat 2021.
De financiële stukken voor 2021, inkomsten/uitgaven 2021, begroting 2022, zijn afzonderlijk op de site
opgenomen.

