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1.1 Algemene gegevens: 
RSIN    853822359
Rechtsvorm    Stichting 
Statutaire naam  Stichting Koningshof Utrecht 
Statutaire zetel  Gemeente Utrecht 
Bezoekadres   Koningsweg 135A, 3585LA Utrecht 
Telefoonnummer:   0614619606 (Akke Bink) 
    0627060108 (Robbert Jongerius) 
Datum akte van oprichting:  7 maart 2014 

1.2 Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van Stichting Koningshof Utrecht bestaat uit de navolgende personen:
- Mvr. Akke Bink Wiegersma (secretaris) landschapsontwerper 
- Dhr. Roeland Jeen Meek (Voorzitter), ingenieur, landschapsontwerper 
- Dhr. Robbert Jongerius (Penningmeester), ingenieur Master of science, landschapsarchitect. 
- Dhr Joris van Velthoven, initiatiefnemer, ingenieur, landschapsontwerper
- Dhr Gijs Rijnbeek, initiatiefnemer, ingenieur, landschapsontwerper

1.3 De namen van de dagelijkse bestuurders

Naam     Bink-Wiegersma, Petra Akke
Geboortedatum en -plaats  20 maart 1965, Eindhoven
Datum in functie   7 maart 2014
Titel     secretaris 
Bevoegdheid   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders) 

Naam     Meek, Roeland Leen 
Geboortedatum en -plaats  4 september 1986, West Maas en Waal 
Datum in functie   7 maart 2014
Titel     voorzitter 
Bevoegdheid   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders) 

Naam     Jongerius, Robertus Adrianus  
Geboortedatum en -plaats  22 maart 1987, Utrecht  
Datum in functie   7 maart 2014
Titel     penningmeester  
Bevoegdheid   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders) 

1. Algemene informatie 



‘We geloven dat we samen met de gemeente en de inwoners van Utrecht een 
lokaal, gezond en duurzamer voedselsysteem kunnen ontwikkelen’. 

Stichting Koningshof Utrecht zet zich ik om mensen met lokaal voedsel te verbinden. Het voedselsysteem 
van de stad is in de afgelopen eeuw sterk veranderd. We kunnen eten wat we willen, wanneer we willen. 
Maar we zien ook zeer negatieve effecten van het industriële voedselsysteem. Het is een op fossiele 
brandstoffen gebaseerd systeem, nadelig voor ecosystemen en sociale systemen, onoverzichtelijk en niet 
duurzaam.  

We geloven dat we in en rondom de stad Utrecht de kans ligt om een lokaal, gezond en duurzaam 
voedselsysteem te ontwikkelen. Met onze stichting hebben we een historisch hoveniersterrein omgetoverd 
van braakliggende grond tot een lokale voedselhub. Rondom onze vesiging liggen veel soortgelijke kansen. 

De meerwaarde van een lokaal voedselsysteem zijn: 

  Goed voor consument en producent 

  Goed voor de natuur  

  Overzichtelijk, persoonlijk en lokaal 

  Circulaire economie 
  

We zijn voornemens om Koningshof verder uit te breidenen het netwerk van lokaal voedsel een platform te 
geven. 

2. Missie en visie  



3.1 Doelstelling en strategie

De doelstelling van de stichting is:
• Het ontwikkelen van een lokaal, gezond en duurzaam voedselsysteem voor de stad Utrecht.
• Mensen met lokaal, gezond en duurzaam voedsel verbinden
• Het overbrengen en bewaren van de traditionele agrarische kennis van het hoveniersgilde in Utrecht-

Oost
• Het versterken / herstellen van de oorspronkelijke agrarische identiteit van het gebied
• Het creëren van mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk
• En verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 

bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
• Educatie, begeleiding en het in praktijk toepassen van de in workshops opgedane kennis;
• Het organiseren van lezingen, excursies, debatten, proeverijen en andere activiteiten met als thema 

voedsel.

3.2 Huidige situatie en ambitie
Stichting Koningshof bestaat in 2018 al weer 5 jaar. We zijn gegroeid van 5 moestuinen naar 36 en gaan er 
dit jaar weer 6 bij maken.  Na 5 jaar investeren op het vestigen als instelling en het scherpstellen van de 
doelstelling is de overtuiging sterker dan ooit. Onze focus voor de komende jaren is het uitbouwen van een 
platform voor lokale voedselproductie rondom de stad en het verder verbinden van mensen met lokaal 
voedsel. 

3. Doel en ambitie   



Learning by doing 

Moestuinlessen 
We hebben in 2017 les gegeven aan ongeveer 100 individuen die over 36 moestuinen verdeeld zijn. 
Onderdeel van de lessen zijn gezamenlijk zaaien, planten, telen en oogsten. De moestuinlessen zijn populair 
en er is een grote vraag naar meer moestuinen. 

Koningshof to go (zelfpluktuin) 
In de kweekkas telen we groente op traditionele wijze. De teelt verkopen we op zaterdagen aan bezoekers 
en deelnemers volgens het zelfoogstprincipe. Men kan met een mandje door de kas lopen en zelf boontjes 
plukken, komkommers snijden en aardappelen oogsten. Hiermee proberen we mensen en voedsel letterlijk 
met elkaar te verbinden. 

Koningshof experience 
Hieronder staat een overzicht van een aantal activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2017.  De 
activiteiten zijn positief onthaald en als zeer waardevol ervaren door de deelnemers. Jaarlijks maken vinden 
soortgelijke activiteiten plaats. Zie onze website en facebook voor een uitgebreid beeldverslag. 

Proeverijen 
• Vaartse Rijn op Koningshof (4 juli) 
• 
Debatten 
• NVTL energiedebat (12 mei) 
• Velt-ledendag + debat (20 mei) 
• 
Lezingen 
• Maakbaar landschap (21 juni) 

Excursie
• Stadslandbouw Rotterdam (25 november) 

Workshops 
• Bokashi workshop (22 april)
• Wildplukken (6 mei) 
• Teeltplan maken 
• Workshop zaaien en planten (13 mei) 
• Schaapscheren en wolspinnen (3 juni)
• Composteren kun je leren (9 september)  

Evenementen
• Albert Heijn moestuintjesdag (29 juni) 
• Binnenste Buiten festival (16 + 17 september) 

4. Activiteiten    



1.7 Beloningsbeleid 
De stichting heeft als doelstelling om mensen met lokaal, gezond en duurzaam voedsel te verbinden en om 
een lokale voedselketen te ontwikkelen voor de stad Utrecht. Dit doen we door o.m: 
- Moestuinlessen 
- Pluktuin 
- Debatten, lezingen, proeverijen, markten en evenementen 

We hopen in de toekomst meer donaties te ontvangen waarmee we kunnen investeren in de kwaliteit van 
de activiteiten. 

Stichting Koningshof Utrecht ontvangt voor de moestuinlessen, het verkoop van lokaal voedsel uit de 
pluktuin en de evenementen vergoedingen van de deelnemers. Met deze vergoedingen worden de 
faciliteiten en bijvoorbeeld de docenten betaald. Zaak is om een zo groot mogelijk percentage van de 
inkomsten uit te geven aan de doelstelling zoals deze is opgenomen in de statuten. 

Beloning voor bestuursleden: 
Om deze reden zijn de bestuursleden niet gerechtigd vacantiegeld te declareren of zich op andere wijzen 
voor kun bestuursinspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Enkel voorgeschoten uitgaven 
en gereden kilometers (max € 0,19 per km.) mogen gedeclareerd worden bij de Stichting. Kosten welke 
gemaakt worden om met het openbaar vervoer te reizen worden ook vergoed. In geval van een treinreis 
wordt enkel een tweede klas treinkaartje vergoed. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk 
geval een kwitantie te worden overhandigd.

Beloning voor medewerkers 
De stichting huurt externen in voor het uitvoeren van taken en het geven van lezingen. Hiervoor wordt 
met de externen een beloning op maat afgesproken. Veel werkzaamheden worden in gezamenlijkheid 
uitgevoerd met de deelnemers als onderdeel van de doelstellingen. Stichting Koningshof kent daarom geen 
vast functiehuis met strakke functieschalen en daaraan gekoppelde salarissen. 

Beloning voor vrijwilligers
Stichting koningshof Utrecht heeft een relatief kleine groep vrijwilligers die zich voor de organisatie inzet. 
Deze vrijwilligers worden niet financieel beloond voor de geleverde inspanningen of gecompenseerd in de 
tijd die zij in de Stichting steken. Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers mogen gedeclareerd 
worden bij de Stichting. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te 
worden overhandigd.

1.8 De financiële verantwoording 

Zie de jaaropgave van 2016 voor inzicht in de financiën van de stichting. 

5. Financiele verantwoording 
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Stichting Koningshof Utrecht

T.a.v. de bestuur

Koningsweg 135A

3585 LA  UTRECHT

Utrecht, 3 januari 2018

Betreft:                jaarrekening 2016

Ons kenmerk:   111012/2016

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring 

Opdrachtbevestiging

Werkzaamheden

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Koningshof

Utrecht te Utrecht samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de

stichting verstrekte gegevens.

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het

samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij - op basis van de door de vennootschap

verstrekte gegevens - de aanvaardbaarheid geëvalueerd van de bij het samenstellen van de jaarrekening

toegepaste grondslagen. 

De jaarrekening is samengesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde

jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Hierbij brengen wij u verslag uit omtrent de jaarrekening 2016 van uw stichting.
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Stichting Koningshof Utrecht te Utrecht  

1.2  Algemeen

Doelstelling

Bestuur

mevrouw D.B. Stout

- de heer R.J. Meek ( voorzitter)

- de heer R.A. Jongerius (penningmeester)

- mevrouw P.A. Wiegersma (secretaris)

Het bestuur wordt gevormd door:

het creëren van mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk; 

De doelstelling van Stichting Koningshof Utrecht wordt in de   statuten als volgt omschreven:

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Administer BV

het overbrengen en bewaren van de traditionele agrarische kennis van het hoveniersgilde in Utrecht-Oost en

verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan

zijn.;    

het verstrekken/herstellen van de oorspronkelijke agrarische indentiteit van het gebied;      

Hoogachtend, 
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Stichting Koningshof Utrecht te Utrecht  

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 26.072 100,0% 24.056 100,0%

Inkoopwaarde van de baten 10.685 41,0% 6.496 27,0%

Brutomarge 15.387 59,0% 17.560 73,0%

Lasten

Locatiekosten 6.992 26,8% 6.734 28,0%

Verkoopkosten 1.226 4,7% 1.385 5,8%

Vervoerskosten 8 0,0% 973 4,0%

Kantoorkosten 374 1,4% 218 0,9%

Algemene kosten 7.752 29,7% 3.671 15,3%

16.352 62,6% 12.981 54,0%

Resultaat (965) -3,6% 4.579 19,0%

Financiële baten en lasten (138) -0,5% (155) -0,6%

Exploitatietekort c.q. -overschot (1.103) -4,1% 4.424 18,4%

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2016 2015
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Stichting Koningshof Utrecht te Utrecht  

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 5.955 6.907

Totaal activazijde 5.955 6.907

31 december 2016 31 december 2015

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 3 januari 2018
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Stichting Koningshof Utrecht te Utrecht  

2.2  Staat van baten en lasten 2016

€ € € €

Baten 26.072 24.056

Inkoopwaarde van de baten 10.685 6.496

Brutomarge 15.387 17.560

Lasten

Locatiekosten 6.992 6.734

Verkoopkosten 1.226 1.385

Vervoerskosten 8 973

Kantoorkosten 374 218

Algemene kosten 7.752 3.671

16.352 12.981

Resultaat (965) 4.579

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - -

Rentelasten en soortgelijke kosten (138) (155)

(138) (155)

Exploitatietekort c.q. -overschot (1.103) 4.424

2016 2015

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 3 januari 2018
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Stichting Koningshof Utrecht te Utrecht  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,

ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor

zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting Koningshof Utrecht statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 60237309.
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Stichting Koningshof Utrecht te Utrecht  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Inkoopwaarde van de baten

Bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op

balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde

van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn

geworden.

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten

onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Onder de inkoopwaarde van de baten wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te

rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de

voorraden.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en 

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Koningshof Utrecht te Utrecht  

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Liquide middelen

Triodosbank, betaalrekening 4.475 5.427

Triodosbank, spaarrekening 578 578

Kas 902 902

5.955 6.907
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Stichting Koningshof Utrecht te Utrecht  

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

2016 2015

€ €

Vermogen Stichting Koningshof Utrecht

Stand per 1 januari 6.187 1.763

Uit voorstel resultaatbestemming (1.103) 4.424

Stand per 31 december 5.084 6.187

Overlopende passiva

Reservering administratiekosten boekjaar 871 720
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Stichting Koningshof Utrecht te Utrecht  

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten 

2016 2015

€ €

Baten

Verhuur land 12.650 6.061

Evenementen (particulieren) 5.442 2.386

Evenementen (bedrijven) 2.050 1.466

Subsidies 3.530 10.000

Verkoop groente (instanties) 1.169 1.347

Verkoop groente (particulieren) 544 2.140

Overige baten 687 656

26.072 24.056

Inkoopwaarde van de omzet

Inkoop t.b.v. verbouwen 4.807 1.646

Inkoop t.b.v. evenementen 3.686 3.224

Inkoop t.b.v. keuken 1.346 1.323

Inkoop t.b.v. cursussen en workshops 496 303

Inkopen t..b.v. verhuur land 350 -

10.685 6.496

Locatiekosten

Aankoop materiaal 5.533 5.263

Huurkosten 588 600

Aankoop inboedel 560 731

Aankoop gereedschap 311 140

6.992 6.734

Verkoopkosten

Representatiekosten 1.173 1.363

Reclame- en advertentiekosten 53 22

1.226 1.385

Vervoerskosten

Reiskosten 8 973

Kantoorkosten

Automatiseringskosten 374 218

De baten in 2016 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 8,4% gestegen.
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Stichting Koningshof Utrecht te Utrecht  

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten 

2016 2015

€ €

Algemene kosten

Vrijwilligersvergoeding 4.854 2.897

Administratiekosten 2016 871 -

Administratiekosten 2015 720 720

Administratiekosten 2014 882 -

Overige algemene kosten 425 54

7.752 3.671

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 138 155
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