Jaarverslag stichting stadslandbouwkas De Oude Beer 2020.
Inleiding.
Bijgaand bieden we u het jaarverslag 2020 aan. Dit jaar heeft vooral in het teken gestaan van verandering – en
vanaf maart de corona crisis – het aantreden van een nieuw bestuur en overlijden van de oprichter van de
stadslandbouwkas, Jan Ligtenberg.
Dit jaarverslag bestaat uit 3 delen.De samenstelling bestuur, terugblik 2020 en financieel resultaat 2020.

1. Samenstelling bestuur.
Begin 2020 bestond het bestuur uit:
Clarissa Griffioen
Heleen Haksteen en
Peter Limbach( penningmeester)
Maart 2020 wijzigde het bestuur en werd gevormd door:
Arie van Zanten, voorzitter
Alyssa van den Boogaart, secretaris
Guido Wieringa, penningmeester
Johan Visser, lid.
Op 7 september trad Alyssa van den Boogaart om persoonlijke redenen terug als secretaris
en werd opgevolgd door Jan Janssen.

2. Terugblik 2020.
We blikken terug op een jaar dat in het teken heeft gestaan van verandering.
Als nieuw bestuur zijn we in maart van start gegaan en belanden vrijwel meteen in de
greep van de pandemie van Covid 19.
Voor ons was zeker in het begin best een beetje onwennig. Zeker, je start als bestuur met goede bedoelingen
aan het avontuur dat stadslandbouwkas heet met biologische landbouw als kernproduct, je neemt kennis van
de voorgeschiedenis, overdrachtszaken, maakt kennis met vrijwilligers en vooral de cultuur rond de kas en
niet te vergeten met Jan Ligtenberg en je begint er aan met de beste bedoelingen.
Als bestuur hebben onze eigen weg gezocht en stap voor stap onze eigen koers uitgezet en vooral
geprobeerd naar iedereen die actief is mede dankzij Heleen en Ben bruggen te slaan en gepoogd nog
meer vaart in en rond de kas te krijgen. De tijd zal leren of dit gelukt is en vooral werkt
En we namen afscheid van secretaris Alyssa van den Boogaard – hartelijk dank- en vonden Jan Janssen
bereid haar taak over te nemen.
En waar staan we nu met elkaar?
We hebben als bestuur de balans opgemaakt van het afgelopen jaar.
Op de keper beschouwd kunnen we met elkaar best trots zijn.
Weet je dat er op dit moment in onze kas circa 35 vrijwilligers actief zijn?
Dat we uitstekend aan de weg hebben getimmerd onder meer via het artikel in De Plusser?
Dat het financieel beter gaat. Ons banksaldo bedraagt op dit moment circa € 4.000,en we begonnen dit jaar met 1000,En dat we uitstralen met elkaar dat onze kas echt het verschil maakt en leuke dingen doet,
extra activiteiten en zelfs eigen bier (laten) brouwen.
We zijn er zelfs in geslaagd een wijkwens binnen te halen en kunnen begin dit jaar
een beamer en scherm aanschaffen.
Natuurlijk zijn er ook opgaven.
De afzet van onze producten is 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 ten opzichte van het vorige jaar sterker en beter op de kaart.

3. Financieel resultaat 2020.
Is apart toegevoegd.

Ondertekening
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering 8 februari 2021

