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Voorwoord
Afgelopen jaren kenmerken zich door een duurzame groei van de stichting AlGoed. Groei in het aantal
vrijwilligers, meer cliënten bij dagbesteding de Dromenvanger, meer evenementen, meer verhuur en
meer inkomsten. We worden steeds meer een begrip in de omgeving.
Deze groei in 2017 brengt de stichting veel, maar vraagt ook nodige van de organisatie. Vooral de druk
op de coördinatoren is fors, de vrijwilligersruimte wordt te klein en het aanbrengen van structuur
vraagt steeds meer aandacht. Om grote stappen te maken in deze ontwikkeling zijn we gestart met
een traject met de Koninklijke Heidemaatschappij voor een schenking/lening. Op hun advies is groot
gedacht bij het opstellen van een bedrijfsplan. In dit proces werd duidelijk dat de zienswijzen te ver uit
elkaar lagen en is dit traject gestopt. Aan de ene kant jammer, andere kant gaf het veel inzicht en
pakken we nu het plan aan op onze eigen wijze. We zorgen voor een ontwikkeling en tempo die bij
ons past.
We hebben een nieuwe website ontwikkeld die in 2018 live gaat. Zorgen voor veel meer promotie,
vrijwilligers zijn in diverse teams ondergebracht en zijn gestart met (ver)bouw van de nieuwe ruimte
voor vrijwilligers en dagbesteding.
De mooie groeiontwikkeling in 2017 gaan we doortrekken in 2018! Met meer aandacht voor de
ondersteuning van de coördinatoren in de dagelijkse aansturing en aan het borgen van een stabiele
basis. Vandaar uit kunnen we verder groeien en nog meer mensen de unieke ontmoetingsplek van
stichting AlGoed laten beleven.

Angelique van der Made, voorzitter Stichting AlGoed.
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Jaarverslag 2017
1.1

De Stichting

Stichting AlGoed is een stichting met een ideële doelstelling, opgericht in februari 2006. Zoals in de
oprichtingsakte verwoord, wil de stichting een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving in een
landschappelijke leefomgeving. Wij zijn gehuisvest op Landgoed AlGoed, een landgoed dat zich op de
historische plek “Het Mensink” in Twekkelo bevindt. Twekkelo ligt in Overijssel tussen Hengelo en
Enschede. De eerste vermelding stamt al uit het jaar 1188. De stichting wordt volledig gerund door
vrijwilligers.

1.2

Bestuur Stichting AlGoed

Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

A. van der Made
vacature
W. P. Nanlohij
J.L.W. Kumeling
A. Hoppen

Bestuur ondersteunt het team van 4 coordinatoren die voor de dagelijkse aansturing van de stichting
zorgen. Een raad van toezicht ziet toe op correcte werking van bestuur (zie statuten op
www.landgoedalgoed.nl). Stichting AlGoed beloont op geen enkele wijze haar bestuur, raadsleden,
coordinatoren of derden voor geleverde diensten.
Coördinatoren - dagelijks bestuur:
Robert Rademaker

Eigenaar en initiatiefnemer Landgoed AlGoed. Bouwwerkzaamheden,
netwerken, begeleiding vrijwilligers, facilitaire ondersteuning activiteiten,
organisatie.
Op AlGoed is Robert vrijwilligerscoördinator en bovenal de drijvende kracht
met de lange adem.
Motivatie: de droom om een plek voor ontmoeting en verbinding te maken;
een plek waar iedereen welkom is om vooral zichzelf te zijn.
Werkervaring: bakker, antiekhandelaar, vastgoedeigenaar en
woningverhuurder.

Annabel Kumeling

Op AlGoed: vrijwilligerscoördinator en eigenaar van Dagbesteding De
Dromenvanger. Begeleiding vrijwilligers, aansturing en begeleiding
dagbesteding De Dromenvanger, ondersteuning activiteiten, organisatie.
Motivatie: de droom om deel te zijn van een plek waar mensen tot rust
komen, zichzelf hervinden en daardoor weer sterker hun leven kunnen
hervatten. Ongeacht of het vrijwilligers zijn of cliënten van de dagbesteding.
Werkervaring: zorg, begeleider gehandicaptenzorg (dementerenden, LVG,
lichamelijk gehandicapten), festivalorganisatie, zelfstandig ondernemer.
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Angelien Hoppen

Vrijwilligerscoördinator Landgoed AlGoed. Verhuringzaken, planning,
begeleiding vrijwilligers, ondersteuning, activiteiten, organisatie, keuken.
Motivatie: de drive om alles waar Landgoed AlGoed voor staat te
ondersteunen en te helpen groeien. Hiermee het ideaal te steunen dat hier
steeds meer mensen een plek vinden om te zijn, te verbinden en te groeien.
Werkervaring: onderwijs, Raad voor de Kinderbescherming,
communicatiemedewerker, projectleider, zelfstandig ondernemer
(organisatiebureau: Buro Hop).

Jeroen Kumeling

Op AlGoed: voorzitter Stichting AlGoed, creatief pionier,
vrijwilligerscoördinator en medewerker Dagbesteding De Dromenvanger.
PR & website, organisatie activiteiten, ondersteuning activiteiten,
aansturing vrijwilligers, begeleiding dagbesteding De Dromenvanger,
moestuin. Tevens verantwoordelijk voor de PR, de website en de
activiteitenagenda.
Motivatie: het organiseren van verbindende activiteiten op een plek waar
mensen zichzelf kunnen zijn.
Werkervaring: vrij kunstenaar, hoofdredacteur Enschede FM, Frontier
bookshop, begeleider gehandicaptenzorg, Zelfstandig ondernemer (eigenaar
organisatiebureau Light Spirit)

1.3

Doelstelling van Stichting AlGoed

Landgoed AlGoed ligt in Twekkelo, in het groengebied tussen Enschede en Hengelo. AlGoed heeft een
regionale functie van cultureel centrum en ontmoetingsplek waar het draait om verbinden, inspireren
en persoonlijke groei. Mensen zijn hier welkom om in een ontspannen, veilige, groene omgeving met
anderen en met de natuur in contact te komen. Dit kan via vrijwilligerswerk, deelname aan activiteiten
of dagbesteding. Ieder zet hier zijn/haar eigen talenten in en werkt naar eigen kunnen mee.
Vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding werken samen. Essentieel is dat mensen hier (weer)
waardering voelen voor wie ze zijn.
AlGoed is ruimdenkend, creatief en een broedplaats voor nieuwe initiatieven en startend talent.
Duurzaamheid krijgt bij ons vorm door de manier waarop wij als mensen met elkaar omgaan, de
manier waarop we met onze omgeving omgaan en het platform dat we willen zijn voor allerlei
maatschappelijke thema’s.
Onze doelgroep zijn mensen voor wie ontmoeten en verbinden belangrijk is en die activiteiten zoeken
op het gebied van natuur, cultuur en bewustwording.
Doelstelling
De stichting Landgoed AlGoed nodigt mensen uit om (weer) contact te maken met wie zij werkelijk
zijn. Dit doen wij door een welkome ontmoetingsplek te midden van de natuur te creëren. Hier staat
verbinding centraal, er is ruimte voor persoonlijke groei en bewustwording. Ruimte om je
oorspronkelijke zelf te herontdekken en te zijn.
Wij organiseren, ondersteunen en initiëren activiteiten die dit doel ondersteunen.
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan waaronder Landgoed AlGoed ressorteert is in februari 2014 volgens de
geldende procedure en in overeenstemming met de vigerende regelgeving goedgekeurd. In dit plan
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krijgt Landgoed AlGoed een duidelijke status als mogelijkheid voor zorg, milieu, natuur, cultuur en
recreatie. In de komende jaren gaan we deze mogelijkheden nog beter benutten, samen met onze
onmisbare vrijwilligers.

1.4

Activiteiten

Activiteiten
Om een duidelijk beeld te geven van onze activiteiten en ideeën hierover, hierbij een overzicht van de
activiteiten die reeds op Landgoed AlGoed hebben plaatsgevonden of nog steeds plaats vinden:
workshops (op regelmatige basis o.a. Biodanza, Medicine Movement, 5 ritmes, Ecstatic Dance,
Klankschaal meditatie, Bonding, Meditaties), wekelijkse Aanschuiftafel, Lezingen (over o.a.
spiritualiteit, bewustwording, natuur, reizen, kunst en cultuur, geschiedenis van Twekkelo);
Verdiepingsdagen, Vrijwilligersdagen; Natuurwerkdagen, NL Doet werkdagen, Open Dag; AlGoed
Festival; Bestuursvergaderingen; Vakantieweken, Seizoen wandelingen; Dansparty; etc.
Overnachting
Overnachtingen op Landgoed AlGoed vinden plaats wanneer zij gekoppeld zijn aan activiteiten. Gasten
overnachten daarbij in logeerkamers of tent/camper.
Natuurlijk omgeving
De natuurlijk omgeving waar Landgoed AlGoed zich in bevindt, is een essentieel onderdeel van onze
stichting. Wij willen de omgeving zoveel mogelijk in authentieke staat laten. Onderhoud aan het
landschap vindt regelmatig plaats. De betekenis die Landgoed AlGoed geeft aan haar natuurlijke
omgeving is : ontmoeting in de natuur, de rust om te zijn, natuurbeleving, nadenken, je prettig voelen,
workshops, wandelingen en natuurbehoud. Dit zijn belangrijke onderdelen van ons beleid. Het
landgoed heeft ook moestuin.

1.5

Vrijwilligers

Wat vinden vrijwilligers hier en wat zoeken ze?
De vrijwilligers van landgoed AlGoed komen uit uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld: vanuit een
sociaal isolement, zijn net gestopt met een verslaving, hebben een burn-out (of net achter de rug) zijn
deels medisch afgekeurd, zitten in de bijstand, zijn langdurig ziek geweest, hebben nog geen baan
gevonden, hebben psychische problemen waardoor ze in de maatschappij niet of moeilijk aan het
werk kunnen.
Veel vrijwilligers bij landgoed AlGoed komen met de motivatie om een nieuwe stap in hun leven te
zetten. Dat kan bij iedereen verschillend zijn. Op landgoed AlGoed wordt iedereen de mogelijkheid
geboden om vanuit eigen kunnen, ieder in zijn of haar eigen tempo te kunnen werken. Vrijwilligers
doen die activiteiten waar ze zich het prettigst bij voelen en kunnen altijd overstappen naar andere
activiteiten binnen het landgoed. Er wordt op Landgoed AlGoed van uit gegaan dat ieder mens
kwaliteiten heeft die ingezet kunnen worden voor de gemeenschap.
Veel mensen vinden op landgoed AlGoed een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en mee kunnen werken
vanuit motivatie en kunnen. Hierdoor vinden vrijwilligers vaak een vruchtbare bodem om nieuwe
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stappen in een hun leven te kunnen zetten en een terugvalbasis als verdere stappen te groot blijken te
zijn. Er wordt samen gepauzeerd en geluncht. Zodat iedereen met elkaar in contact kan komen.
Jaarlijks doen wij samen met de vrijwilligers mee aan de volgende landelijke vrijwilligers activiteiten:
NL Doet! en Natuurwerkdag.

Quotes Vrijwilligers:
“Landgoed AlGoed geeft je de gelegenheid om nieuwe dingen te kunnen ontdekken; wat je leuk zou
vinden, wat je niet wilt en wat je wel wilt. Het is een klein paradijsje voor mij.” Peter
“Ik kom hier als vrijwilliger omdat ik niet thuis wil zitten. Ik heb vanuit het verleden een boel problemen
moeten verwerken, hier heb ik een plek waar ik kan leren meer dingen te durven, waar ik leuke mensen
om me heen heb, die me nemen zoals ik ben. Het is een hele mooie plek om jezelf te zijn.” Thekla.
Hier nog een link van M pact met mooie tekst over vrijwilligers:
https://m-pact.nl/nieuws/landgoedalgoedgeeftvrijwilligersalleruimte

Wat voor werk doen vrijwilligers?
Koken; Moes tuinieren; Hout verwerking; Dieren verzorging; Bosbouw; Landschapsbeheer;
Huishouding; Gastvrouw-/gastheerschap; PR; Technische dienst; Brood bakken; Bouwklussen en
onderhoud; Activiteiten ondersteuning.

Aantallen vrijwilligers:
Wij hebben nu zo'n 50 actieve vrijwilligers

1.6

Ontwikkelingen

Landgoed AlGoed is volop in ontwikkeling. De bouwgroep renoveert de oude gebouwen op het erf die
dienst doen als groepsruimte, cursusruimte, eetruimte etc. Naast ons eigen aanbod kunnen deze
ruimten door derden worden gebruikt voor allerhande activiteiten. Wel is het voor ons als stichting
van belang dat de activiteiten passen bij onze doelstelling. Wij merken dat er behoefte is aan
ontmoeting, delen en uitwisseling en bieden de accommodatie hiervoor graag op Landgoed AlGoed
aan.
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1.7

Jaarrekening 2017

Onderstaand is het financiële jaarverslag weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat de
administratie een geringe omvang heeft en de mutaties worden vastgelegd in 3 dagboeken en wel
het: Kas- en Bankboek en memoriaal.

1.8

Balans per 31 december 2017

ACTIVA
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Bus
Vlottende Activa
Liquide middelen
Kas
Bank

Totalen

€
€

800,00

800,00

€ 36.552,47
€ 1.229,52
€ 35.322,95

Vorderingen
Debiteuren

€

2.795,00

Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen

€

2.562,14

Totaal Activa

€ 42.709,61

PASSIVA
Vaste Passiva
Eigen Vermogen totaal
Eigen Vermogen
Gerealiseerd Resultaat

€ 42.687,11
€ 31.157,96
€ 11.529,15

Vlottende Passiva
Crediteuren

€

Totaal Passiva

€ 42.709,61

22,50
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1.9

Overzicht van de Baten en Lasten in de Jaarrekening 2017

Baten
Activiteiten
Verhuur ruimten
Opbrengst verkopen
Ontvangen Subsidies
Ontvangen bijdragen Vrienden
Ontvangen bijdragen voor dieren

€ 41.076,62
€
€
€
€
€
€

20.107,47
7.677,45
7.623,50
3.400,00
488,20
1.780,00

Lasten
Energie
Activiteiten
Onderhoud
Inkoopkosten Verkopen
Kosten Vrijwilligers
Heffingen
Promotie
Verzekeringen
Kosten Dieren
Kantoorkosten
Notaris
Afschrijvingskosten bus

Gerealiseerd Resultaat

€ 29.547,47
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.976,32
5.438,37
4.918,64
4.528,69
1.983,28
1.600,00
1.287,90
1.269,78
1.125,29
810,34
408,86
200,00

€ 11.529,15

1.10 Toelichting op de Balans
Vaste Activa:
Stichting AlGoed heeft in de opstart periode een gebruiksrecht van de gebouwen, machines,
toebehoren en inventaris om niet verkregen van de eigenaar R. Rademaker. De afspraak met de
eigenaar is gemaakt, dat zodra er opbrengsten worden gegenereerd er dan een vergoeding voor huur
van bovenstaande aan de eigenaar zal worden betaald. Verder is afgesproken dat Stichting AlGoed de
kosten voor onderhoud gebouwen en noodzakelijke kosten voor inrichting e.d. vanuit de exploitatie
voor rekening zal nemen. Derhalve staat inzake de activa hiervan geen waarde op de balans.
In december is een oude bus aangeschaft voor gebruik tijdens activiteiten.

9

Vlottende Activa:
-

Liquide middelen

De meeste activiteiten worden door de leden van het dagelijks bestuur georganiseerd en/of begeleid.
Afrekeningen geschieden contant dan wel via overboeking op de bank.
-

Overlopende Activa

Het bedrag op de balans van € 2.562,14 betreft verstrekte voorschotten t.b.v. uitgaven inzake de
exploitatie en onderhoud.
Vaste Passiva:
Het gerealiseerde resultaat van € 11.529,15 is toegevoegd aan het Eigen Vermogen.
Vlottende Passiva:
Dit betreft een nota van een crediteur.

1.11 Toelichting op de Baten en Lasten in de Jaarrekening

Baten:
Activiteiten:
De meeste baten zijn verkregen uit de diverse activiteiten welke op het Landgoed zijn georganiseerd.
In totaal is hiervoor in totaal bruto ontvangen € 20.107,47 en daarvoor zijn kosten gemaakt voor een
totaalbedrag van € 5.438,37.
Per saldo is hier een positief resultaat gerealiseerd van € 14.669,10.
Ruimten:
Door verhuur van de deel en andere ruimten is per saldo een positief resultaat van € 7.677,45
behaald.

Verkopen:
In 2017 is de exploitatie van de verkopen in de kas door rubricering beter inzichtelijk gemaakt. Dit
betreft voornamelijk opbrengsten uit aanschuiftafel, tuinverkopen e.d.
Per saldo is hiermee een voordelig resultaat behaald van € 3.094,81.
Subsidies:
In 2017 is voor een bedrag van € 3.400,00 aan subsidies ontvangen.
Vrijwillige Bijdragen:
In 2017 is een totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen ontvangen van € 488,20.
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Bijdragen Dieren:
Op het Landgoed zijn paarden van derden gestald.
Hieruit is een voordelig resultaat behaald van € 654,71.

Lasten:
Activiteiten

Zie hiervan de toelichting bij de baten.
Onderhoud:
Voor onderhoud gebouwen, ruimten, tuin, inventaris en toebehoren t.b.v. de exploitatie is in totaal
een bedrag van € 4.918,64 uitgegeven.
Energie:
De uitgaven voor elektra, gas, hout t.b.v. de kachel en water bedragen in totaal € 5.976,32.
Kosten vrijwilligers:
Voor de uitrusting en verzorging van de vrijwilligers is in totaal € 1.983,28 besteed.
Heffingen:
Dit betreft de gemeentelijke heffingen en waterschapslasten m.b.t. het Landgoed in totaal € 1.600,00.
Promotie:
De kosten voor promotionele activiteiten en de website bedragen in totaal € 1.287,90.
Verzekeringen:
Voor het Landgoed zijn een 2-tal verzekeringen afgesloten voor een totaalbedrag van€ 1.269,78.
Kantoorkosten:
Dit is een verzamelpost van in totaal € 810,34 welke bestaat uit: telefoonkosten € 629,79; bankkosten
€ 125,46 en kantoorbenodigdheden € 55,09.
Notaris:
Voor aanpassing van de statuten is aan de notaris betaald € 408,86.
Afschrijvingen:
In het boekjaar 2017 is in totaal voor € 200,00 afgeschreven op de bus.
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1.12 Bijlagen
organogram
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Foto impressie
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