Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Vereniging Vrienden van de Tropische Kas te Beetsterzwaag

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 0 0 3 9 3 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Utein 107

Telefoonnummer
E-mailadres

contact@tropischekas.nl

Website (*)

www.tropischekas.nl

RSIN (**)

8 1 4 0 3 6 7 0 3

Actief in sector (*)

Dieren en planten - Dieren- en plantentuinen
Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

5 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. H. Sevinga

Secretaris

Mw. F. Wilpstra

Penningmeester

Mw. H.B. Verhage

Algemeen bestuurslid

Mw. H-Bouma-Boersma

Algemeen bestuurslid

Dhr. J. Knol

Overige informatie
bestuur (*)

Het 6e bestuurslid is Mw. H. Verzijl. De bestuursleden zijn onbezoldigd, ze krijgen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden.

IB 110 - 1Z*1FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De doelstelling van de vereniging is beschreven in artikel 2 van de statuten. Dit artikel
luidt:
1. De vereniging heeft ten doel:
het onder de aandacht brengen en houden van de natuur- en cultuurhistorische
waarde van de tropische plantenkas van het Lycklamahûs te Beetsterzwaag bij de
bevolking van de gemeente Opsterland en omgeving, zulks als bijdrage tot het
instandhouden van die kas.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het organiseren van lezingen, exposities over- en het houden van rondleidingen in de
tropische kas en de tuinen van het Lycklamahûs alsmede het geven van voorlichting
over de kas en de tuinen met de daarin voorkomende flora in de ruimste zin van het
woord.
Zie verder ook het huishoudelijk reglement zoals gepubliceerd op de website.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Een belangrijke taak is het verzorgen van de planten in de kassen en op het
buitenterrein. De zogenoemde 'groengroep' (bestaande uit 20 vrijwilligers) is hier 12
maanden per jaar elke week een dagdeel mee bezig.
Van eind april tot midden oktober is het kassencomplex tijdens de openingstijden
gratis toegankelijk voor het algemene publiek. Op donderdag- t/m zondagmiddag zijn
er steeds twee 'Gastlju' (dit is een pool van 25 vrijwilligers) aanwezig om bezoekers te
ontvangen en uitleg te geven over de plantencollectie en de geschiedenis van het
150-jaar oude kassencomplex.
In de zomermaanden worden er maandelijks rondleidingen gegeven door de
rondleiders (5 vrijwilligers). Deze worden aangekondigd in locale media en op social
media.
Op het terrein staan vijf kassen, waarvan er twee historische waarde hebben. Het
noodzakelijke groot onderhoud wordt grotendeels uitbesteed aan professionele
bedrijven. In 2020 is het dak van de tropische plantenkas op duurzame wijze
vernieuwd zodat deze kas weer (tenminste) 40 jaar mee kan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Tropische Kas krijgt haar inkomsten uit:
- een jaarlijkse structurele subsidie van de gemeente Opsterland. van ongeveer 6000
euro. Deze dient voornamelijk ter dekking van de vaste lasten (energie, water,
afvalverwerking, belastingen).
- de jaarlijkse contributie van 10 euro van ongeveer 300 leden.
- giften van de leden die iets extra's geven bovenop de contributie en van bezoekers.
- verkoop van zelf gestekte en opgekweekte plantjes (ongeveer 1000 euro per jaar)
- verkoop van kopjes thee en koffie aan bezoekers tijdens de openingstijden.
- inkomsten uit rondleidingen (in een jaar zonder corona ongeveer 1000 euro)
- incidentele inkomsten uit o.a. ontvangsten van groepen en fotoshoots bij huwelijken
De bovenstaande inkomsten dienen om de reguliere jaarlijkse begroting sluitend te
krijgen. Voor groot onderhoud wordt aan fondsenwerving gedaan. In 2020 betrof dit het
dak van de tropische plantenkas. In 2022 of 2023 is de druivenkas (uit 1869) aan de
beurt. Belangrijke fondsen zijn de Van Teyens Fundatie en het Iepen Mienskipfuns.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden besteed aan:
- vaste lasten (energie, water,belastingen
- aanschaf planten en produkten plantenverzorging om de collectie op peil te houden
- klein onderhoud: gereedschap, potgrond, schoonmaakartikelen etc
- nieuwe kuipen voor de grote collectie kuipplanten
- inkoop koffie, thee, koek etc voor bezoekers en vrijwilligers
- organisatie van activiteiten voor publiek waaronder de jaarlijkse groenmarkt, open
monumentendag en appeldag.
Hiernaast wordt gespaard voor groot onderhoud. Dit geld staat op een spaarrekening.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://tropischekas.nl/wp-content/uploads/2021/11/Beleidsplan-V
ereniging-Vrienden-van-d-Tropische-Kas-vs-2021.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Er is geen
personeel in dienst en de vrijwilligers ontvangen ook geen vergoedingen voor hun
werk, afgezien van de declaraties voor gemaakte onkosten.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In 2020 is de tropische kas vanwege corona op enkele weekenden na niet open
geweest voor publiek. De jaarlijkse grote activiteiten voor publiek (groenmarkt in meien
appeldag in oktober) zijn helaas niet doorgegaan.
De reguliere verzorging van de planten en het netjes houden van het terrein liep
uiteraard wel gewoon door. Vanwege corona werkten er maximaal vier vrijwilligers
tegelijk op het terrein in plaats van de volledige groengroep.
In de zomermaanden van 2020 is een groot onderhoudsproject uitgevoerd: het dak van
de tropische plantenkas (die stamt uit de jaren 30 van de vorige eeuw) is duurzaam
vernieuwd. Een uitgebreid verslag hiervan is te vinden op onze website.
Het jaarvanslag van 2019 (eveneens te vinden op de website) geeft een goed beeld
van hoe een regulier jaar (zonder corona) verloopt.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://tropischekas.nl/vrienden-van/

Open

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Continuïteitsreserve

€

10.000

€

10.000

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

18.335

€

17.500

€

Herwaarderingsreserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

17.970

€

8.386

€

Financiële vaste activa

€

+
0

€

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

15.000

€

2.277

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

31.305

€

+
€

46.305

33.609

+
0

+
€

35.886

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

46.305

+
46.305

€

35.886

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

0

€

0

Totaal

€

46.305

€

35.886

+
€

35.886

+

€

+

+

Er staan geen vaste activita op de balans omdat de Vereniging niet de eigenaar van het kassencomplex is. Dat is de gemeente Opsterland.
De vordering van15.000 euro betreft nog te ontvangen subsidies voor het eenmalige project 'duurzame vervanging dak tropische plantenklas' dat in 2020
is uitgevoerd. De bestemmingsreserve betreft een overlopende post van 12835 euro voor dit project en een nieuwe reservering voor groot onderhoud van
5500 euro.
Het is uitdrukkelijk geen doelstelling van de Tropische Kas om aan vermogensvermeerdering te doen. Het doel is om het historische kassencomples
zodanig te onderhouden dat de continuiteit gewaarborgd blijft. Zo is in 2022 groot onderhoud nodig aan de historische druivenkas die in 1869 is gebouwd.
Hiervoor wordt op dit moment gespaard.
De continuiteitsreserve is bedoeld om een basisbedrag achter de hand te houden waarmee tegenvallers in het onderhoud opgevangen kunnen worden.
Voorbeeld: in 2021 zijn onvoorziene problemen met de watermeter en met de riolering aan het licht gekomen die dringend opgelost moeten worden.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

1.241

€

11.953

Subsidies van overheden

€

5.229

€

5.229

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

93.857

€

1.000

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

99.086

€

6.229

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

3.965

€

5.510

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+
3.965

€

+

€
€

+
5.510

+

+

€

104.292

€

23.692

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

1.394

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

0

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

988

€

1.214

Personeelskosten

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

5.123

€

6.943

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

106.097

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

5.154

112.208

€

14.705

-7.916

€

8.987

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Vanwege het project ''Duurzame vervanging dak plantenkas'' komen de baten en
lasten in boekjaar 2020 boven de 100 keuro uit. In een regulier jaar (zoals 2019)
schommelt de omzet tussen de 20 en 25 keuro. Het positieve resultaat dat behaald is
in 2019 was bedoeld om te sparen voor de eigen bijdrage aan het dakproject.
Naast de reguliere subsidie van de gemeente Opsterland zijn in 2020 extra subsidies
verworven voor het dakproject. Deze subsidies waren afkomstig van: Van Teyens
Fundatie (30 keuro), Iepen Mienskipfuns (35 keuro), Dioraphte (10 keuro) Mulder van
Opsterland fonds (10 keuro) en enkele kleinere fondsen (Rabobank Drachten
Noord-Oost Friesland, PW Janssen's Friesche Stichting, Cultuurfonds Fryslan en
Gravin van Bylandt Stichting).
De overige lasten van 106 keuro betreffen voornamelijk de kosten van het dakproject.
De grootste post was Voka kassenbouw (76 keuro). Vanwege corona waren er in 2020
relatief weinig inkomsten van bezoekers omdat het kassencomplex maar een paar
weekenden open is geweest.
Het is geen doelstelling van de Tropische Kas om aan vermogensvermeerdering te
doen. Het doel is om het historische kassencomples goed te onderhouden zodat de
continuiteit gewaarborgd blijft. Zo nu en dan is daar een grote investering voor nodig.
Een nadere specificatie van de uitgaven en inkomsten is te vinden op de Vrienden
pagina op de website. Daar staat een PDF waarnaar de url hieronder verwijst.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://tropischekas.nl/wp-content/uploads/2021/11/Realisatie-Tro
pische-Kas-2020.pdf

Open

