
Financieel jaarverslag 2018 van Stichting Schooltuin De Wielewaal 
 
Naam:    Stichting Schooltuin De Wielewaal 
KvK-nummer:   65901770 
RSIN nummer:    856309345 
Website:    www.schooltuindewielewaal.nl  
Bezoekadres:   Dijkgraaf van Wijckweg 15, 6522 KS  Nijmegen 
Postadres:   Pater Brusselerstraat 3, 6522 MB Nijmegen 
E-mail (secretaris):   carmand@xs4all.nl 
 
Bestuurssamenstelling:               Voorzitter: Gert Olthof 

Secretaris: Carmen Seljee 
Penningmeester: Annerie Rutenfrans 

 
De doelstelling van Stichting Schooltuin De Wielewaal is om kinderen en volwassenen in Nijmegen te 
stimuleren tot natuurbescherming en duurzaamheid, ook met het oog op toekomstige generaties die met 
veranderende klimaatomstandigheden te maken krijgen. 
Stichting Schooltuin de Wielewaal probeert dit te bereiken door onder meer: 

1. kinderen en volwassenen te laten tuinieren op biologische grondslag en hen zo te laten ervaren wat 
er bij komt kijken voor wij een goede maaltijd vergaren; 

2. het bieden van educatie onder meer op het gebied van klimaatbewust tuinieren en eten, in de tuin 
voorkomende dieren, ‘wild food’ en het belang van een goed bodemleven, ook voor de toekomst; 

3. samenwerken met andere ‘groene’ instellingen en het bevorderen van de re-integratie van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Het verslag van de uitgevoerde activiteiten van schooltuin De Wielewaal in 2018 is te vinden op 
www.schooltuindewielewaal.nl  
 
In de tabel op de volgende pagina staat de balans van 1 januari 2019 met de inkomsten en uitgaven in 2018. 
 
Enkele opmerkingen over verschillen en overeenkomsten tussen de meerjarenbegroting en de uitgaven in 
2017. De uitgaven in 2018 waren € 13.017,08. Dit bedrag komt bijna overeen met de uitgaven in 2017 en met 
het bedrag dat we begroot hadden voor 2018. De vaste lasten, kosten van onderhoud en PR waren hoger 
dan begroot, de aanschaf en vervanging van gereedschap e.d. lager en de uitgaven voor vrijwilligers kwam 
overeen met wat we daarvoor begroot hadden in 2018. 
 
Op de volgende pagina staat het financiële overzicht. 
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Inkomsten: 

Saldo  1-1-2018 € 20.919,66

OKtuintjes 6875

Schooltuinhuur 4550

Huur tuinhuis 100

Donateurs 8725,49

Donatie gemeente Nijmegen 1573

Verkoop groente 281,5

Saldo budgetten 823,58

Onvoorzien 40,19

Totaal € 22.968,76

Uitgaven:

Vaste lasten € 4.698,64

Onderhoud € 4.177,14

Aanschaf / vervanging € 567,21

Vrijwilligers € 2.739,17

PR € 825,05

Onvoorzien € 9,87

Totaal uitgaven € 13.017,08

Totaal inkomsten 2018 € 22.968,76

Totaal uitgaven 2018 € 13.017,08

Totaal over 2018 € 9.951,68

Saldo 1-1-2019 € 30.871,34
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