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Voorwoord
Het jaar 2021 is voor Landgoed AlGoed een jaar geweest waarbij alles weer is gedown-sized; zoals
minder activiteiten, daling aantal verhuringen, vertrek van vrijwilligers en bewoners. Deze
veranderingen zijn niet alleen door Corona veroorzaakt.
In 2020 was de aanzet gegeven tot de vorming van De Bron en later in 2021 initiatieven tot het
vormen van een bewonersgroep op AlGoed. Maar vanwege andere inzichten en verlangens van enkele
bewoners en toekomstige bewoners, wiens wensen uiteindelijk niet verenigbaar bleken met het
oorspronkelijke gedachtegoed van De Bron en van de eigenaar, is het laatste initiatief aan het eind van
het jaar tot stilstand gekomen.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het vertrek van een aantal vrijwilligers. Echter dit gaf ultimo 2021
voor de achterblijvers op Landgoed AlGoed wel de mogelijkheid tot bezinning te komen en later tot
een reset over te gaan en het samen onderschrijven van de intenties om met hernieuwde energie het
komende jaar 2022 in te willen stappen.
Voor het nieuwe jaar willen we starten met een nieuwe opstart van de moestuin waarbij meer
afstemming met de AlGoed keuken zal plaats vinden; daarnaast de inrichting van de nieuwe keuken in
Deel-2 en we willen komen tot realisering van het aantal slaapplaatsen voor verhuring voor de
komende zomerperiode.

Einde van het jaar hebben we afscheid genomen van enkele vrijwilligers waarvan 1 bestuurslid per
01-01-2022. We bedanken hen hartelijk voor hun, soms, jarenlange inzet.
Van vele kanten horen we dat mensen AlGoed zo missen als plek om tot rust te komen, om zichzelf te
kunnen zijn, om te kunnen ontspannen, om te ontmoeten... Hoe gaan we daar in deze tijd mee om?
Welke koers gaan we varen? En welke mensen zijn daarvoor nodig? Hoe houden we financieel ons
hoofd boven water?
Met een klein kernteam gaan we met de aanpak en invulling van deze vraagstukken begin van 2022
aan de slag. We hebben er vertrouwen in om Landgoed ALGoed weer op de kaart te zetten.

Namens het bestuur van Stichting AlGoed,
Willy Nanlohij
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Jaarverslag 2021
De Stichting

1.1

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 en heeft een ANBI1 status.

Bestuur Stichting AlGoed

1.2

Bestuur Stichting AlGoed
Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit:
–
–
–

Willy Nanlohij, penningmeester
Angelien Hoppen, lid
Hilda Nanlohij-Kok, lid (per 06-04-2021)

De Coördinatie op het landgoed
Op AlGoed werken uitsluitend vrijwilligers, zij voeren zeer uitlopende taken uit. Wij kijken vooral wat
bij de vrijwilliger past en passen daar de taak op aan. Onze coördinatoren zijn hierin essentieel en
vormen het dagelijks bestuur.
Afgelopen jaar hebben meer vrijwilligers coördinerende taken opgepakt, hier zijn wij ontzettend mee
geholpen. Alleen bij voldoende coördinatoren kunnen wij groeien en nieuwe vrijwilligers een prettig
en veilig ontvangst bieden. In de bijlage staat het nieuwe organogram.
Het dagelijks bestuur werkt vanuit het gedachtengoed van Robert Rademaker, eigenaar van het
Landgoed en initiatiefnemer van Stichting AlGoed: “de droom om een plek voor ontmoeting en
verbinding te maken; een plek waar iedereen welkom is om vooral zichzelf te zijn”.
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
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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
Stichting 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, met ruimte voor persoonlijke groei en bewustwording. Herontdekken van je oorspronkelijke
zelf 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
krijgt Landgoed AlGoed 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, 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, Ecstatic Dance, SoulSinging,
Dance to heal the Earth, Meditaties. Wekelijkse Aanschuiftafel. Lezingen over o.a. spiritualiteit,
bewustwording, natuur, reizen, kunst en cultuur, geschiedenis van Twekkelo. Verdiepingsdagen,
vrijwilligersdagen, vergaderingen, vakantiewerkweken, (seizoen) wandelingen, dansfeesten, etc.
Jaarlijks doen wij samen met de vrijwilligers mee aan de volgende landelijke vrijwilligers activiteiten:
NL Doet!; Burendag en de Natuurwerkdag.
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 naast een gewone tuin ook moestuin, dierenweiden, en bos op het terrein.

1.5

Vrijwilligers

Wat zoeken & vinden de vrijwilligers hier?
De vrijwilligers van 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, nog geen baan gevonden,
hebben psychische problemen waardoor ze in de maatschappij niet of moeilijk aan het werk kunnen.
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Veel vrijwilligers bij 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 bij AlGoed vanuit gegaan dat ieder mens kwaliteiten heeft die ingezet
kunnen worden voor de gemeenschap.
Veel mensen vinden bij AlGoed een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen meewerken vanuit
motivatie en kunnen. Vrijwilligers vinden zo een vruchtbare bodem om nieuwe stappen te zetten en
houden een terugvalbasis als verdere stappen te groot blijken te zijn. We pauzeren en lunchen samen
om iedereen met elkaar in contact te brengen.
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.
Link met mooie tekst over vrijwilligers: m-pact.nl/nieuws/landgoedalgoedgeeftvrijwilligersalleruimte.
Wat voor werk doen vrijwilligers?
Koken; Moestuinieren; Houtverwerking; Dierverzorging; Bosbouw; Landschapsbeheer; Huishouding;
Gastvrouw-/gastheerschap; PR; Technische dienst; Brood bakken; Bouwklussen en onderhoud;
Activiteiten ondersteuning.
Aantallen vrijwilligers:
Wij hebben nu zo'n 30 actieve vrijwilligers
1.6

Ontwikkelingen

Landgoed AlGoed is volop in ontwikkeling. De bouwgroep renoveert de oude gebouwen op het erf die
dienst gaan 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 2021

Onderstaand is het financiële jaarverslag weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat de
administratie een geringe omvang heeft en de mutaties worden vastgelegd in 5 dagboeken: Kas- en
Bankboek; Inkoopboek; Verkoopboek en Memoriaal.
1.8

Balans per 31 december 2021
Balans per 31 december 2021
ACTIVA
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Machines en installaties

Totalen

€
€

1.043,91

1.043,91

Vlottende Activa
Liquide middelen
Kas

€

Bank

€ 21.317,44

€ 22.022,44
705,00

Vorderingen
Debiteuren

€

Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

€

Totaal Activa

€ 24.466,08

-

1.399,73

PASSIVA
Vaste Passiva
Eigen Vermogen totaal
Eigen Vermogen
Gerealiseerd Resultaat

Totaal Passiva

3.945,99

€

9.492,40

€ 5.822,19
€ -1.876,20

Vlottende Passiva
Crediteuren
Overlopende Passiva
Nog te betalen bedragen
Vooruitontvangen bedragen SROI
Vooruitontvangen bedragen Radio

€

€ 11.027,69
€
€
€

8.475,44
2.400,00
152,25

€ 24.466,08
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1.9

Toelichting op de Balans 2021

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 een vergoeding voor huur van
bovenstaande aan de eigenaar wordt betaald. Gezien de forse afname aan inkomsten heeft de
eigenaar aangegeven geen huur over 2021 te willen vorderen, waarvoor dank. Verder is afgesproken
dat Stichting AlGoed de kosten voor onderhoud gebouwen en noodzakelijke kosten voor inrichting
e.d. vanuit de exploitatie voor rekening neemt. Derhalve staat inzake de activa hiervan geen waarde
op de balans.
De kampeerbus aangeschaft in 2017, is ultimo dit boekjaar volledig afgeschreven. In december 2018 is
een houtkachel aangeschaft voor gebruik in de nieuwe vrijwilligersruimte, deze post is opgenomen
onder de rubriek: Machines en Installaties met een totaalbedrag ultimo boekjaar op de balans ad
€ 1.043,91.
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. Het totaalbedrag op de balans
aan liquide middelen bedraagt € 22.022,44.
- Vorderingen
Ultimo 2021 zijn alle vorderingen voldaan.
- Overlopende Activa
Het bedrag op de balans van € 1.399,73 betreft een post vooruitbetaalde borg ad € 1.210,00 voor de
huur van een loods t.b.v. opslag en een post kruisposten ad € 189,73.
Vaste Passiva
In dit boekjaar is een verlies gerealiseerd ad € 1.876,20 welk bedrag is onttrokken van het Eigen
Vermogen.
Vlottende Passiva
Het in de jaarrekening genoemde bedrag ad €9.492,40 is het saldo welke ultimo het boekjaar als
kortlopende schuld openstaat aan Crediteuren.
Overlopende Passiva
Het in de jaarrekening genoemde bedrag ad €11.027,69 bestaat uit een restantbedrag subsidie ad
€ 2.400,00 bestemd voor het in 2021 begonnen SROI onderzoek; en nog een restantbedrag subsidie
ad € 152,25 bestemd voor Realisatie van het Project AlGoed Radio.
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1.10 Overzicht van de Baten en Lasten in de Jaarrekening 2021

Overzicht Baten en Lasten 2021
Baten
Activiteiten
Verhuur ruimten
Teruggaaf Milieubelasting
Opbrengst verkopen
Ontvangen Subsidies
Ontvangen bijdragen Vrienden
Ontvangen bijdragen overnachtingen

€ 24.505,27
€
€
€
€
€
€
€

7.067,79
11.085,03
1.612,00
800,00
230,75
3.709,70

Lasten
Huur gebouwen
Energie
Activiteiten
Onderhoud
Inkoopkosten Verkopen
Kosten Vrijwilligers
Huur + brandstof bestelwagen
Promotie
Verzekeringen
Kosten Dieren
Kantoorkosten
Abonnementen en Contributies
Opleiding + Coachingskosten
Afschrijvingskosten bus+machines

Gerealiseerd Resultaat

€ 26.381,47
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.260,00
6.789,28
1.065,85
3.417,23
1.019,48
471,79
1.892,80
101,56
1.382,05
9,14
1.294,10
77,50
926,50
674,19

€ -1.876,20

1.11 Toelichting op de Baten en Lasten in de Jaarrekening 2021
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 € 7.067,79 en daarvoor zijn kosten gemaakt voor een
totaalbedrag van € 1.065,85. Per saldo is hier een positief resultaat gerealiseerd van € 6.001,94.
Ruimten: Dit jaar is door de eigenaar geen huurlasten in rekening gebracht, er is een bedrag ad
€ 7.260,00 voor huurbetaling van een loods voor opslag. Totaal huurlasten is € 7.260,00. Door verhuur
van de deel en andere ruimten is aan huuropbrengsten ontvangen een bedrag ad
€ 11.085,03. Per saldo is een positief resultaat van € 3.825,03 gerealiseerd.
- Verkopen:
In 2021 is geen tuinopbrengst geweest..
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- Teruggaaf Belastingen: Over het energiejaar van feb. 2020 tot feb. 2021 hebben wij een teruggaaf
milieubelasting ad € 1.612,00 ontvangen.
- Subsidies:
In 2021 is voor een bedrag van € 800,00 aan overige subsidies ontvangen. Onder bovengenoemde
rubriek toelichting overlopende passiva zijn de ontvangen subsidies voor SROI en AlGoed Radio nader
toegelicht.
- Vrijwillige Bijdragen:
In 2021 is een totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen ontvangen van € 230,75.
- Bijdragen Overnachtingen:
In 2021 hebben tijdens de zomer co-creatieweken meerdere groepen op het Landgoed gelogeerd,
waardoor een bedrag ad € 3.709,70 als opbrengst is gerealiseerd.
Lasten:
- Activiteiten:
Zie hiervan de toelichting bij de baten.
- Onderhoud:
Voor onderhoud gebouwen, materialen voor klussen vrijwilligersruimten, tuin, inventaris en
toebehoren is in totaal een bedrag van € 3.417,23 uitgegeven.
- Energie:
De uitgaven voor elektra, gas, hout t.b.v. de kachel bedragen in totaal € 6.789,28.
- Vrijwilligers:
Voor de uitrusting en verzorging van de vrijwilligers is in totaal € 471,79 uitgegeven.
- Kosten Bestelwagen: In 2020 is de afspraak gemaakt dat voor de bestelwagen aan de eigenaar t/m
oktober 2020 huurlasten verschuldigd zijn en daarnaast de brandstofkosten voor rekening van AlGoed
komen. In 2021 is een bedrag ad € 1.892,80 aan brandstof uitgegeven.
- Promotie:
De kosten voor promotionele activiteiten en de website bedragen in totaal € 101,56.
- Kosten Dieren: Voor verzorging van de dieren is een bedrag ad € 9,14 uitgegeven.
- Verzekeringen:
Voor het Landgoed zijn een 3-tal verzekeringen afgesloten voor een totaalbedrag van€ 1.382,05.
- Kantoorkosten:
Dit is een verzamelpost van in totaal € 1.294,10 welke bestaat uit: telefoonkosten € 970,67;
bankkosten € 213,50; kantoorbenodigdheden € 81,13 en portikosten € 28,80.
- Opleiding + Coachingskosten:
Het bestuur en leden Raad van Toezicht hebben dit jaar een coachingstraject gevolgd ad € 926,50.
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- Afschrijvingen:
In het boekjaar 2021 is in totaal voor € 674,19 afgeschreven. Dit is een slotbedrag ad € 200,00 voor de
bus en een bedrag ad € 474,19 voor de ultimo december 2018 in gebruik genomen kachel.

Gerealiseerd Resultaat:
Totaal gerealiseerde baten
€ 24.505,27 zie bovengenoemde toelichting
Totale lasten
€ 26.381,47 zie bovengenoemde toelichting
Bedrag resultaat
€ 1.876,20 negatief
Het negatieve resultaat is in de resultatenrekening onttrokken van het beginsaldo Eigen Vermogen
ad € 5.822,19.
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1.12 Bijlagen
Activiteiten schema:
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Toelichting organisatie AlGoed
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Enkele impressie foto's:
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