
Jaarverslag 2019



Inhoudsopgave Voorwoord

2

Voorwoord         3

1. Natuur en milieueducatie      4

2. Slimmer schoonhouden      7

3. Publieksactiviteiten       10

4. Zaalverhuur         15

5. Communicatie        16

6. Partners en samenwerking      17

7. Bestuur en personele zaken     18

8. Jaarrekening 2019       20



Voorwoord

Voor u ligt het  jaarverslag van de Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver over 2019.  De Papaver heeft 
ook in 2019 weer een groot aantal activiteiten georganiseerd. We zijn daar bijzonder trots op en danken onze 
medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet, beleving en betrokkenheid. De Papaver is daardoor een levendig 
centrum waar het hele jaar door wat te zien en te beleven valt. Dit vertaalt zich ook in de bezoekerscijfers: in 2019 
bezochten rond de 22.000 mensen De Papaver.  Er was ook veel belangstelling voor onze tentoonstellingen die 
vooral gericht zijn op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. Naast de publieksactiviteiten  beheren wij ook 
onze mooie bloemen- en kruidentuin waar enthousiaste vrijwilligers, met mooie groene vingers, veel van hun tijd 
aan  besteden. 

In 2019 hebben we ook in samenwerking met velen voor de derde keer een lentefair kunnen organiseren. Het 
evenement was mede door het mooie wederom een groot succes met ruim 2000 bezoekers. Onze intentie is  om de 
fair elk jaar in het eerste weekend van april te gaan herhalen en er zo een mooie traditie van te maken aan het begin 
van een nieuwe lente. Voor groene organisaties en bedrijven is het een mooie gelegenheid zich te presenteren. 

Ook de kerstballentocht is inmiddels een bekend fenomeen geworden tijdens de kerstvakantie hebben duizenden 
kinderen met hun ouders deze tocht met veel succes volbracht. In hoofdstuk 3 vindt u een uitgebreid overzicht 
van de georganiseerde activiteiten. Hopelijk wordt u net zo enthousiast van het lezen daarvan als wij van het 
organiseren. 

De deelname van  de scholen, in Delft en Pijnacker Nootdorp, in ons aanbod Natuur- en Milieueducatie was ook in 
2019 een voltreffer. We hebben veel enthousiaste leerkrachten en kinderen mogen ontmoeten. In hoofdstuk 1 kunt 
u daar meer over lezen.  Omdat wij in dit verslag de NME activiteiten nog rapporteren over het schooljaar, (2019-
2020) melden wij daar ook een terugval van de NME activiteiten in het 1e kwartaal van 2020. Dit had alles te maken 
met de perikelen rondom covid 19 en de lockdown die ook de scholen trof. 

Het zwerfafvalproject heeft in 2019 andere accenten gekregen, waarbij is aangesloten bij landelijke evenementen. 
Ook hebben we in oktober een eigen evenement op het gebied van afval opruimen georganiseerd. Met name ook 
om de supporters van schoon te bedanken voor hun inzet. Het is fantastisch dat zoveel mensen bereid zijn om hun 
leefomgeving te ontdoen van zwerfafval en schoon te houden. In hoofdstuk 2 leest u meer over deze projecten.
Wij bedanken alle medewerkers vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid en onze partners voor de geweldige 
samenwerking
 
Namens het bestuur wens ik u verder veel leesplezier. En vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een bezoekje 
aan ons mooie centrum annex tuin
 
Paul de Bree, Voorzitter Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver 

foto: EJB



1. Natuur en milieueducatie
Om praktische redenen betreft dit onderdeel net als 
voorgaande jaren een schooljaar in plaats van een 
kalenderjaar. Vanaf volgend jaar zullen we ook voor het 
onderdeel nme rapporteren over een kalenderjaar.

Schooljaar 2019-2020 kende twee gezichten; de eerste 
helft (van sept 2019 tot half maart 2020) was “gewoon” te 
noemen. Met activiteiten en reserveringen voor leskisten, 
excursies en gastlessen die te vergelijken zijn met vorige 
jaren. Maar in het voorjaar van 2020 veranderde onze 
wereld drastisch door het coronavirus. De scholen 
gingen dicht en ook De Papaver sloot haar deuren 
in een normaliter drukke periode. Ingeplande lessen 
en lesmaterialen werden van het ene op het andere 
moment geannuleerd, vier maanden lang werd ons werk 
geminimaliseerd. 

Gebruik van ons aanbod
In het schooljaar 2019-2020 zijn 410 reserveringen 
gedaan. De meeste reserveringen betreffen lespakketten 
(159), excursies (157), gastlessen (45) en een restgroep 
(49) met daarin losse materialen, projecten en digitaal 
materiaal. 

De Papaver bedient ruim 80 scholen, waarvan de meeste 
en de meest actieve scholen uit Delft (36) en Pijnacker-
Nootdorp (22). Deze scholen maken bijna allemaal gebruik 
van ons aanbod. De overige scholen komen uit de regio 
(Bergschenhoek, Midden-Delfland en Rijswijk), zij maken 
slechts incidenteel gebruik van ons aanbod. 

De invloed van de coronacrisis
Als we de jaarcijfers van schooljaar 2019-2020 (totaal 
410 reserveringen) vergelijken met schooljaar 2018-2019 
(totaal 519 reserveringen) zien we een afname van 109 
reserveringen ofwel 21%. Dit is vooral te wijten aan de 
annuleringen vanwege de coronacrisis, die begon

in een normaliter heel drukke periode van het jaar. 
De annuleringen betroffen vooral de Lentelessen (23 
reserveringen), de slootlessen (28 reserveringen) en 
bijenlessen (26 reserveringen). Maar ook heeft de uitleen 
van lesmaterialen volledig stilgelegen in de periode dat de 
scholen gesloten waren.

Nieuwe producten in ons aanbod
• De Grote Plantenjacht. Een lesproject van vijf lessen, 

waarbij leerlingen de omgeving van de school 
onderzoeken en in kaart brengen. Ze onderzoeken 
de gelijkenis en verschillen tussen planten en dieren, 
ze gaan natuurschatten verzamelen & bestuderen en 
ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de 
school te vergroten. 

• Sarahs Wereld: digitale versie + versie voor vanuit 
thuis. Een les over duurzaamheid die gemoderniseerd 
is en gebruiksvriendelijk gemaakt is met filmpjes en 
een educatieve webshop. Tijdens de scholensluiting 
kwam ook een thuisvariant beschikbaar.

• Overzichten voor thuiseducatie. Tijdens de 
scholensluiting kwamen veel tips en nieuwe 
lessuggesties voor thuisonderwijs beschikbaar. Om 
het voor leerkrachten makkelijk te maken zijn hiervan 
overzichten gemaakt en gedeeld in onze nieuwsbrief.

• Initiatief voor de ontwikkeling van een leerlijn 
Circulaire Economie. Deze leerlijn wordt ontwikkeld 
samen met partners uit de GDO-leerkring Afval & 
Grondstoffen. Dit is een langlopend proces

Tentoonstellingen
• 3 sept - 1 dec 2019: De Afvalexperience
• 1 dec - 2 maart 2020: Kriebelbeestjes
• 8 maart - 1 augustus 2020: Fototentoonstelling 

Natuurfotografen

Zie voor de tentoonstellingen ook het hoofdstuk over
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publieksactiviteiten. Voor de eerste twee 
tentoonstellingen zijn de scholen uitgenodigd. De 
Afvalexperience is bezocht door 7 scholen. Zie ook 
hoofdstuk 2 Slimmer schoonhouden.

Scholing
• Twee NME-medewerkers hebben de jaarlijkse 

NWT-conferentie (Natuur en Techniek in het 
basisonderwijs) bezocht. Deze dag bood veel inspiratie 
en uitwisseling van informatie.

• Een NME-medewerker heeft de trainingsdagen van 
EDSO bijgewoond (ons reserveringssysteem).

De kwaliteit van het aanbod
We hebben een volgende stap gezet met digitale 
evaluaties. Aan de hand van zes stellingen, konden 
leerkrachten feedback geven. Ook is er ruimte gelaten 
voor eventuele opmerkingen. De gemaakte opmerkingen 
geven ons tips voor verbeteringen. Over de leskisten en 
lespakketten hebben 30 leerkrachten feedback gegeven. 
Over de excursies en gastlessen hebben 46 leerkrachten 
feedback gegeven.

Uit de resultaten blijkt dat ons aanbod zeer positief wordt 
ontvangen door de leerkrachten. Het merendeel van de 
leerkrachten gaf aan tevreden of zeer tevreden te zijn over 
het aanbod. Wij gaan de feedback nader onderzoeken en 
kijken hoe wij onze producten verder kunnen verbeteren. 
Als we naar het totale beeld kijken, dan kunnen wij 
concluderen dat onze doelstellingen ruimschoots worden 
gehaald.

 



NIEUWE PRODUCTEN
De grote Plantenjacht

Sarah’s Wereld Digitaal
Sarah’s Wereld Thuis

Overzicht lesmaterialen voor 
thuisonderwijs 

EIGEN SCHOLING
NWT-conferentie 

Trainingsdagen van EDSO

TENTOONSTELLINGEN
sept - dec 2019: De Afvalexperience

dec - mrt 2020: Kriebelbeestjes
mrt- aug 2020: Fototentoonstelling 

Natuurfotografen

SOORTEN RESERVERINGEN 
Er zijn afgelopen schooljaar in totaal 410 
reserveringen gemaakt. Dit figuur geeft de 
aantallen per categorie weer. Tot de categorie 
‘rest’ horen materialen zoals veldwerkmaterialen.

KWALITEIT
Afgelopen schooljaar hebben wij van 
leerkrachten 76 keer feedback ontvangen 
over de kwaliteit van onze producten. Het 
ging hierbij 46 keer om feedback over 
lesmaterialen en 30 keer om excursies.  Ons 
aanbod wordt goed/zeer goed beoordeeld.

GEMEENTEN
Dit figuur geeft het aantal reserveringen 
van scholen weer per gemeente. Totaal zijn 
er 410 reserveringen gemaakt, waarvan de 
meeste door Delftse scholen.

OVERZICHT
Beknopte weergave van onze activiteiten.

519

RESERVERINGEN PER SCHOOLJAAR
Afgelopen schooljaar zijn 410 
reserveringen gemaakt, een afname van 
21% tov het schooljaar ervoor. De 
afname is te verklaren door de corona 
crisis die vanaf maart 2020 begon.

JAAROVERZICHT    2019-2020

Delft
225157

28
Rest

Pijnacker-
Nootdorp

410
2019-
2020

PRODUCT IN ONTWIKKELING

Leerlijn circulaire economie

BEREIK
Afgelopen schooljaar hebben 80 
scholen gebruik gemaakt van ons 
aanbod. We hebben meer dan 
10.000 leerlingen bereikt.

80 scholen

10789 leerlingen

102

72
OVERIG

103

Lespakketten

Excursies

159

157

45
49
Rest

Gastlessen

46x

Feedback excursie

Feedback lespakket

30x

2018-
2019
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2. Slimmer schoonhouden
In 2019 is De Papaver verdergegaan met het 
zwerfafvalproject onder de naam Slimmer Schoonhouden. 
Dit jaar was het doel om ons vooral te richten op 
opruimacties en evenementen. De Papaver is betrokken 
geweest bij vier evenementen: de Landelijk Opschoondag 
(maart), de OWee (augustus), de World Cleanup Day 
(september) en het Nieuwjaarsvegen (december/januari). 
Daarnaast heeft De Papaver een eigen evenement voor 
Supporters van Schoon georganiseerd in oktober. Omdat 
de focus lag op deze opruimacties, is dit jaar niet actief 
ingezet op het werven van nieuwe Supporters van Schoon. 
Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van gemeente 
Delft.

Ondersteuning bij opruimacties
In 2019 zijn er 54 opruimacties geweest. Dit zijn alleen 
de acties die bij ons bekend zijn. Er zijn vele groepen 
of individuele Supporters van Schoon die opruimacties 
houden, maar dat niet aan ons doorgeven. Veel acties 
concentreerden zich rond de Landelijke Opschoondag 
in maart (11) en de World Cleanup Day in september 
(10). Ook hebben enkele studentenverenigingen een 
actie gehouden tijdens de introductieweek OWee in 
augustus (4). De meeste opruimacties werden gehouden 
door maatschappelijke organisaties (18), scholen (14) en 
bedrijven (12). Daarnaast waren er in 2019 ook een aantal 
privé-acties (6) en acties door buurtverenigingen (4). Wij 
hebben de acties ondersteund door opruimmaterialen uit 
te lenen, door advies te geven over de locaties waar het 
best opgeruimd kan worden en door de acties via social 
media te promoten. Ook na de acties hebben wij verslag 
gedaan op social media. 

Schouw en Nieuwjaarsvegen
Op 5 juni 2019 is de jaarlijkse Schouw in het Delftse Hout 
uitgevoerd. Met een heel aantal deelnemers is een route 
door het Delftse Hout gefietst en zijn diverse problemen 

in de openbare ruimte aangekaart. 
We hebben posters laten drukken voor de campagne 
Nieuwjaarsvegen. Deze werden door Hoffman Outdoor 
Media in reclamedisplays door de hele stad geplaatst 
tussen 24 december en 30 december 2019. Ook hebben 
we posters van het Nieuwjaarsvegen uitgedeeld bij vier 
vuurwerkverkooppunten in de stad. We hebben eind 
december het Nieuwjaarsvegen onder de aandacht 
gebracht door berichten te plaatsen op onze social media, 
het in de nieuwsbrief Slimmer Schoonhouden te plaatsen 
en een persbericht te versturen.

Evenement voor Supporters van Schoon
Het doel was om in 2019 een evenement te organiseren 
voor de Delftse Supporters van Schoon om hen te 
bedanken voor hun inzet en hen betrokken te houden 
bij het project. Op 12 oktober 2019 heeft het evenement 
plaatsgevonden. We hebben de Supporters welkom 
geheten met een hapje en drankje bij Huszár. Daarna 
zijn we gaan varen met de Canal Hoppers van Stichting 
Stunt en hebben we de grachten schoongemaakt. Terug 
in Huszár hebben we geluisterd naar een presentatie van 
Nederland Schoon en hebben we geborreld. Er waren 
16 aanmeldingen en er zijn uiteindelijk 12 Supporters 
gekomen. Het regenachtige weer kan ervoor gezorgd 
hebben dat minder mensen gekomen zijn. We hebben 
op allerlei manieren Supporters geworven voor het 
evenement: via een e-mail naar alle Supporters en via 
onze social mediakanalen. Helaas bleven de aanmeldingen 
achter bij de verwachting. 

Afval uit de 
grachten 
halen tijdens 
het evene-
ment voor 
Supporters 
van Schoon



Nieuwe Supporters van Schoon
We hebben in 2019 niet ingezet op het actief werven van 
nieuwe Supporters van Schoon. Desondanks hebben 151 
nieuwe Supporters zich aangemeld. Dat brengt het totaal 
aantal Supporters van Schoon in Delft op 1.180. Overigens 
zijn niet alle Supporters nog actief, maar zij staan wel bij 
ons aangemeld. 

Bedrijven als Supporter van Schoon
In 2019 zijn we gestart met het werven van bedrijven 
als Supporter van Schoon. Bedrijven die Supporter van 
Schoon zijn, veroorzaken zelf geen zwerfafval, ruimen af 
en toe samen zwerfafval op in hun omgeving en laten aan 
iedereen zien dat zij Supporter van Schoon zijn. Voor dit 
doel zijn flyers en posters gemaakt. Ook hebben we het 
eerste bedrijf dat zich had aangemeld, Exact, gebruikt in 
onze promotie naar andere bedrijven. We hebben het 
project gepromoot op onze social mediakanalen, via onze 
website en door gericht bedrijven aan te schrijven. Dit 
jaar zijn zeven Delftse bedrijven Supporter van Schoon 
geworden: Exact, Bij Ons Delft, Stantec, Lunchcafé van 9 
tot zeven, Mc Donalds Delft Noord, Vakantiepark Delftse 
Hout en WestCord Hotel. 

 
Exact is het eerste bedrijf dat Supporter van Schoon is 
geworden. 

• We hebben een presentatie gegeven voor de afdeling 
Toezicht en Handhaving van gemeente Delft over 
zwerfafval en hen gevraagd locaties met veel afval in 
de gaten te houden en door te geven.

• Met Werkse hebben we afgestemd over het ophalen 
van zwerfafval tijdens opruimacties.

• We hebben een verkennend gesprek met Vestia 
gevoerd in het kader van de activiteiten rondom 
het Rode Dorp (ook een partner, wij hebben hen 
geadviseerd over de aanpak van zwerfafval).

• WNF-Rangers hebben afval uit de grachten gevist met 
onze hulp.

Schoon Belonen – 2019

In opdracht van gemeente Delft voeren wij ook het 
project Schoon Belonen uit. Wij werven scholen en 
maatschappelijke organisaties die zich vervolgens inzetten 
om afval te scheiden en zwerfafval op te ruimen. De 
meeste organisaties scheiden PMD, sommigen scheiden 
ook nog PET apart. Met elke volle bak wordt geld 
verdiend, evenals met het opruimen van zwerfafval. We 
zorgen ook voor educatie over afval op basisscholen. Dit 
doen wij onder andere door te zorgen voor voldoende 
lesmaterialen om uit te lenen en door onze gastles over 
plastic soup te geven.

Deelnemers
In 2019 zijn 10 nieuwe deelnemers toegevoegd: 4 scholen 
en 6 maatschappelijke organisaties. Er hebben ook 2 
deelnemers hun deelname stopgezet. Dat brengt het 
totaal aantal deelnemers in 2019 op 41. In totaal hebben 
we in 2019 € 4.970,52 aan beloningen uitbetaald aan 
de deelnemers. Dat is gemiddeld ongeveer € 121,- per 
deelnemer. In februari is een belrondje gedaan naar alle 
deelnemers. Met 19 deelnemers is vervolgens gesproken 
over de voortgang van het project. 

Educatie
We hebben een divers aanbod aan lesmaterialen over 
afval. Dit hebben we dit jaar kunnen uitbreiden met de 
Afvalkoffers van Nederland Schoon. Ook hebben we de 
Plastic Soup Atlas toegevoegd aan het lespakket plastic 
soup en hebben we materialen uit het upcyclecentrum 
van Stichting Stunt toegevoegd aan onze gastles plastic 
soup. De materialen kunnen gereserveerd worden door 
basisscholen in Delft en Pijnacker-Nootdorp.

Dit jaar is in 10 basisschoolklassen onze eigen gastles over 
plastic soup gegeven. Ook is in 10 basisschoolklassen de 
gastles ‘Afval bestaat niet’ van Avalex gegeven. Tijdens 
deze les komt een vuilnisman/-vrouw alles vertellen 
over afval, afval scheiden en recycling. In september, 
oktober en november stond bij ons de tentoonstelling 
Afval Experience. Dit is een tentoonstelling speciaal voor 
kinderen over zwerfafval, afval scheiden en recycling. 
Zeven basisschoolklassen uit Delft en Pijnacker-Nootdorp 
hebben deze tentoonstelling bezocht. 

Communicatie
Met onze communicatie willen we bereiken dat 
Delftenaren zich bewust worden van het probleem 
van zwerfafval. Daarnaast willen we hen inspireren om 
zelf in actie te komen. Dit doen wij door opruimacties 
te promoten, door tips over afval te delen en door 
inspirerende voorbeelden te laten zien. We hebben in 
2019 8 persberichten verstuurd naar alle lokale kranten. 
Ook hebben we 4 nieuwsbrieven verstuurd naar alle 
Supporters van Schoon (inclusief de bedrijven). Daarnaast 
hebben we 51 berichten geplaatst op onze social media 
(met name Facebook, maar ook op Twitter en Instagram). 
Tijdens het evenement voor de Supporters van Schoon 
is iemand namens Delft wordt Groen komen filmen. Wij 
hebben het filmpje gedeeld op Facebook.

Partners
We hebben onze partnerschappen onderhouden en 
uitgebreid: 
• We hebben het jaarlijks gesprek met Nederland 

Schoon gevoerd over de voortgang. Ook hebben wij 
van hen Afvalkoffers gekregen: lespakketten over afval 
die wij kunnen uitdelen aan basisscholen.
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Daarnaast werd de tentoonstelling ook bezocht door 
andere bezoekers van ons centrum.

We hebben een overzicht gemaakt van welke scholen 
en klassen die wel en geen lesproduct over zwerfafval 
hebben afgenomen in schooljaar 2018-2019. Hieruit blijkt 
dat 47% van de basisscholen in Delft één of meerdere 
lessen over afval heeft gereserveerd in dit schooljaar. 
12% van alle leerlingen in Delft heeft één of meerdere 
lessen gehad over (zwerf)afval (dit is een schatting, 
omdat het totaal aantal leerlingen van een aantal scholen 
niet bekend is). Deze cijfers zijn de start van monitoring 
op langere termijn, zodat we kunnen bijhouden of alle 
kinderen op Delftse basisscholen minstens eenmaal een 
les over afval hebben gehad.

Partners
• We hebben een jaarlijks overleg gevoerd met 

Nederland Schoon over de voortgang van het project. 
Ook hebben we van hen Afvalkoffers gekregen voor 
de basisscholen. Het blijkt dat wij het landelijk gezien 
erg goed doen, met een hoog aantal deelnemers aan 
Schoon Belonen. 

• Gedurende het jaar hebben we input gegeven voor 
het rapport van SME over Schoon Belonen op de 
Delftse scholen. 

• Samen met gemeente Delft hebben we elke 2 
maanden een overleg gehad met Avalex over de 
voortgang van het project. We hebben regelmatig 
contact met Avalex, onder andere over het al dan niet 
legen van de afvalbakken en het regelen van nieuwe 
afvalbakken voor de deelnemers. 

• We hebben kennisgemaakt met onze nieuwe 
contactpersoon bij Stichting Stunt. Ook met Stunt 
hebben we regelmatig contact over het al dan niet 
legen van de bakken en het plaatsen van nieuwe 
bakken voor PET-afval bij de deelnemers. 

• We hebben een gesprek gehad met De Bries. 
Zij kunnen opruimmaterialen leveren, maar ook 
afvalbakken voor scholen. Dit kan in de toekomst 
interessant zijn. 

 

Door basisschoolkinderen wordt zwerfafval opgeruimd

Communicatie
De algemene communicatie over afval en opruimacties 
valt onder het project Slimmer Schoonhouden. Specifiek 
voor Schoon Belonen hebben we 1 persbericht verstuurd, 
2 nieuwsbrieven, 2 berichten op Facebook en 1 bord op 
Pinterest. Ook hebben wij afvaleducatie onder de aan-
dacht van basisscholen gebracht door middel van onze 
NME-nieuwsbrief. 



Ook in 2019 heeft De Papaver een veelheid aan 
activiteiten ontplooid voor zowel volwassenen 
als kinderen. Hierna volgt een overzicht van de 
tentoonstellingen, de speur- en ontdektochten en 
activiteiten in de schoolvakanties. 

Naast de eigen activiteiten zijn er regelmatig workshops, 
lezingen en activiteiten die door derden worden 
georganiseerd. Via de facebookpagina en twitter wordt 
hiervoor regelmatig aandacht gevraagd. Deze activiteiten 
staan niet vermeld in dit jaarverslag.  

Vanaf 1 oktober 2018 was deze tentoonstelling te zien. 
De tentoonstelling was gemaakt door het Nederlands 
Genootschap voor Microscopie in samenwerking met 
De Papaver en gesponsord door Fonds 1818 en het 
Coöperatiefonds van de Rabobank. De tentoonstelling 
liet je kennis maken met dieren en andere levende 
wezen die je nog nooit hebt gezien of nog nooit van zo 
dichtbij hebt bekeken. Denk bijvoorbeeld aan amoeben 
(de Barbapapa’s van het zoetwater), nematoden (heel 
kleine aalwormpjes), maar ook aan beerdiertjes die in de 
meest extreme omstandigheden weten te overleven en 
doorsneden op celniveau van bekende planten als gras, 
brandnetel en riet. Je kon ook zelf door microscopen 
kijken, filmpjes bekijken, een speurtocht door de 
tentoonstelling doen en een matchspel spelen. Aan de 
tentoonstellingen waren twee wedstrijden verbonden: 
een wedstrijd macrofotografie en de wedstrijd: ‘teken je 
eigen fantasiedier’ voor kinderen.

3. Publieksactiviteiten

In 2019 is De Papaver bezocht door bijna 
22.000 mensen. De Papaver wordt veel 
bezocht door scholen, buitenschoolse 
opvang (BSO’s), individuele bezoekers en 
instellingen en bedrijven die bij De Papa-
ver een ruimte huren en/of activiteiten 
ontplooien. Het aantal bezoekers wordt 
bijgehouden door de vrijwilligers van de 
receptie. 

Tentoonstellingen 
Jaarlijks zijn er drie tot vier tentoonstellingen te zien over 
natuur, milieu en/of duurzaamheid, die voor iedereen, van 
jong tot oud, geschikt zijn. Bij de tentoonstelling is meest-
al een speurtocht te doen voor kinderen. In 2019 waren 
de volgende tentoonstellingen te zien: 

1 oktober 2018 tot 1 maart 2019: Eén vierkantie meter na-
tuur, de wonderbaarlijke microscopische ontdekkingsreis 
door de natuur van de polder.

De winnende foto van de juryprijs van Petra van de Zande.
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Een druk bezochte opening van de expo ‘Klimaat in je 
straat’ in Numansdorp.

6 maart tot 9 juni: Bomen over planten
Vanaf 6 maart was de tentoonstelling “Bomen over 
planten” te zien in De Papaver. In deze tentoonstelling kon 
je kennismaken met de wondere wereld van planten. Hoe 
produceren ze zuurstof? Zijn er planten die vlees eten? 
Kunnen ze zich verdedigen tegen aanvallen van dieren? 
Hoe planten ze zich voort? En nog veel meer. 

Van 9 juni tot en met 1 september: Vogels en afvaldieren
De tentoonstelling ‘Zangvolgels’ was een gehuurde 
tentoonstelling van ‘Expositierent’ en wat meer gericht op 
kinderen. In deze tentoonstelling leren ze spelenderwijs 
verschillende zangvogels te herkennen en leren ze 
meer over hun leefgedrag. De tentoonstelling werd 
gecombineerd met grappige fantasiedieren gemaakt 
van afval door leerlingen van Atelier De Keet in Delft. De 
achterliggende gedachte was dat afval geen afval is, maar 
grondstof voor nieuwe producten.

Van 3 september 2019 tot 1 december 2020: De 
Afvalexperience
Dit was eveneens een expositie van Exporent. 
Duurzaamheidscentrum De Papaver was ter gelegenheid 
van deze expo omgebouwd tot een heuse ‘dojo’, waar 
je een training kon volgen tot een echte Samoerai-
afvalruimer! Bezoekers kregen allerlei doe-opdrachten 
zoals pooper scoopen, puinhoop hengelen en peuken 
pleuren. Alle opdrachten in de Afval Experience zijn 
gericht op afval scheiden, recycling, het voorkomen 
van afval en het bewust worden van de gevolgen van 
zwerfafval. 
 
De tentoonstelling werd op 21 september om 12.15 uur 
feestelijk geopend door wethouders Martina Huijsmans 
en Stephan Brandligt tijdens de World Clean Up Day. 

 

Vanaf 1 december 2019 tot maart 2020: Kriebelbeestjes
Van 1 december 2019 tot en met 2 maart 2020 was 
de tentoonstelling ‘Kriebelbeestjes!’, eveneens van 
Expositierent, te zien. ‘Kriebelbeestjes’ laat kinderen 
kennis maken met slakken, wormen, insecten, spinnen, 
pissebedden, duizendpoten en nog veel meer beestjes! 
Pim de Pissebed neemt de kinderen mee door de 
tentoonstelling waar zij levensgrote sprekende dieren 
tegenkomen zoals Miranda de Mier, Nadine de Naaktslak, 
Wesley Wesp en nog vele anderen! Ieder vertelt iets over 
zijn leven, zijn metamorfose, van wie ze familie zijn, hoe 
ze zich voortplanten of ze vertellen iets bijzonders over 
hun levenswijze. 

Verhuur van tentoonstellingen
In 2019 is ook een aantal exposities verhuurd aan 
derden. Zo heeft de expositie ‘Eén vierkante meter 
natuur’ in Duurzaamheidscentrum Assen gestaan en de 
expo ‘Klimaat in je straat’ in de gemeente Maassluis en 
Numansdorp. Dit is geheel door vrijwilligers uitgevoerd.



Speur- en ontdektochten 
Het hele jaar door zijn er diverse speurtochten uitgezet. 
Deze hebben een relatie met het seizoen, de omgeving of 
met de tentoonstelling en wisselen regelmatig. Daarnaast 
zijn er het hele jaar door een aantal ontdektochten te 
doen. Een overzicht van alle tochten in 2019: 
 
(Bijna) het hele jaar door 
• Ontdektocht Delftse Hout: sinds februari 2016 is deze 

tocht verkrijgbaar. Het is een verrassende ontdektocht 
door het Delftse Hout voor het hele gezin. Doel is om 
met andere ogen naar het gebied te kijken. Hij is te 
huur met een tasje met zoekkaarten, loep en kompas. 
De routebeschrijving kan los worden gekocht en is 
tevens verkrijgbaar in het Engels en Duits. 

• Kompastocht: met deze tocht ga je met een boekje 
met opdrachten en een kompas op avontuur in de 
Delftse Hout. Je leert hoe een kompas werkt en je 
komt van alles over de natuur te weten. De tocht is 
ook in het Engels verkrijgbaar en is een uitgave van de 
gemeente Delft. 

• Knapzakroute: een beschreven wandelroute door de 
Delftse Hout, met een stukje geschiedenis van het 
gebied en doe en ontdekrips. Het pakket bevat naast 
het boekje, een mooie zakdoek, stok, en andere kleine 
materialen. 

• Groen doet goed rugzak: deze rugzak bevat allerlei 
materialen ter inspiratie voor buitenactiviteiten, 
waaronder een wandelroute, natuurbingokaart, 
diverse zoekkaarten, vragenkaarten en de kaart ’50 
dingen die je gedaan moet hebben voor je twaalfde’. 
Deze kaart is uitgebracht in het kader van het project 
‘Groen doet Goed’. De bingokaart wisselt per seizoen. 
Zo kunnen de kinderen op zoek naar juist die dingen 
die dat seizoen typeren.  

• Dierenvriendjespad: een tasje, in bruikleen van 
Staatsbosbeheer, waarmee voor de jonge kinderen 
samen met hun ouders van alles ontdekken over de 
natuur in hun omgeving. Er zitten vragen en doe-tips 
in over o.a. dieren, planten en bewegen. 

• Zwerfafvalbingo: met een afvalgrijper, afvalzak en 
afvalbingokaart (met afbeeldingen van soorten afval) 
op pad. Zwerfafval rapen is nog nooit zo leuk geweest. 

• Er-op-uit! Een klapper vol met leuke opdrachten en 
activiteiten om met de kinderen in de natuur te doen.   

• Seizoenpakketten: slootjespakket (van mei t/m 
september) Met deze rugzak en een schepnetje kun je 
zelf ontdekken wat er in de slootjes leeft. 

• Seizoenrugzak Herfst: een rugzak met spelkaartjes en 
diverse veldmaterialen om de natuur in het Heempark 
te verkennen. 

Seizoenspeurtochten 2019 
Rondom De Papaver: 
• Winter: Waar zijn de dieren in de winter 
• Voorjaar: Wie legt welk ei? en Lentefair-speurtocht 
• Zomer: Waterleven 
• Herfst: Kabouterspeurtocht 
• December: Pepernotenspeurtocht 
• Winter: Snip de sneeuwpop 
Door het Heempark 
• Winter: Diersporen 
• Voorjaar: De natuur kan toveren 
• Zomer: Ra,ra, welke rare vogel ben ik? 
• Herfst: Herfstspeurtocht 

Door de Delftse Hout 
• Kerstballentocht 2018-2019: De tocht werd voor de 

32e keer uitgezet met als thema ‘Een microscopische 
ontdekkingsreis door de polder’, passend bij de 
gelijknamige tentoonstelling in De Papaver. De 
prijsuitreiking vond plaats op zondag 13 januari 2019. 
Aansluitend verzorgde Peet Vermeulen van Verba 
Produktie een leuke theatervoorstelling voor het hele 
gezin.    

• Kerstballentocht 2019-2020: De tocht werd voor de 
33e keer uitgezet met als thema ‘Kriebelbeestjes’, 
passend bij de gelijknamige tentoonstelling in De 
Papaver. De prijsuitreiking vond plaats op zondag 12 
januari 2020. 

De Kerstballentocht is ieder jaar weer 
een groot succes. Gemiddeld doen 3000 
mensen per jaar mee aan de tocht. 

Speurtocht in de Delftse Hout 
voor het hele gezin  

Kinderen van 6-12 jaar maken kans op een prijs! 
 
 

 
 

21 december 2019 t/m 5 januari 2020 
 

Gratis af te halen bij: Duurzaamheidscentrum De Papaver 
(Korftlaan 6, Delft) en bij Stadsboerderij BuytenDelft en Restaurant Het Rieten Dak. 

Meer info: www.papaverdelft.nl / www.natuurwacht.nl 

Deze speurtocht behoort tot de Naar Buiten-activiteiten. 
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Vakantieactiviteiten 
In de meeste schoolvakanties zijn er naast de 
speurtochten extra activiteiten georganiseerd voor jong 
en oud. Hieronder volgt een overzicht. 
  
Voorjaarsvakantie 2019 
• 27 februari:  inloopworkshop ‘Vogels in het voorjaar’, 

voor kinderen vanaf 6 jaar. Deze workshop sloot aan 
bij de speurtocht (rondom De Papaver) “Wie legt 
welk ei?”. De workshop bevatte drie onderdelen: van 
buigzame takken nest maken en vogel maken van klei, 
en twee raadspellen: Wie maakt dit nest en Van wie 
zijn deze veren? (met echte nesten en veren). 

 Meivakantie 2019 
• 2 mei: Ontdek de OnderWaterWereld, ism 

het Hoogheemraadschap Delfland en de 
microscopievereniging. Bij de sloot kon het publiek 
zelf ontdekken wat er zoal leeft, medewerkers van het 
Hoogheemraadschap gaven uitleg. Bij De Papaver kon 
het allerkleinste waterleven bewonderd worden door 
een microscoop en kon het boekje ‘Vijvergeheimen’ 
gemaakt worden. 

 Zomervakantie 2019 
• 25 juli en 8 augustus: “Ontdek de vogels”, eerst werd 

een wandeling gemaakt, met verrekijker, om vogels te 
spotten en naar vogelsporen te zoeken. Aansluitend 
waren en vogelspelletjes 

• 1 en 15 augustus: Inloopworkshop de 
OnderWaterWereld, ism en de microscopievereniging. 
Eerst met schepnet naar de sloot en daarna weer de 
verwondering van het kijken door de microscoop. Ook 
het boekje ‘Vijvergeheimen” kon gemaakt worden. 

 Herfstvakantie 2018 
• 23 en 24 oktober: Herfststruintochten, samen met 

een expert op stap door de Delftse Hout en van 
alles ontdekken over bessen, gekleurde blaadjes, 
paddenstoelen en andere herfstwaarnemingen.  

Duurzame lentefair 
Op 7 april 2019 is een Duurzame Lentefair 
georganiseerd. Deze viel samen met de opening van het 
Waterspeeltuinseizoen van onze overburen. Zo was er 
een breed aanbod aan de Korftlaan, voor jong en oud. 
Bij De Papaver konden bedrijven hun duurzame en/of 
biologische streek- en seizoensproducten aanbieden. 
Ook kregen organisaties met duurzame initiatieven 
de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. 
Aanwezig waren o.a.:  biologische bakker, duurzame 
groenteboerin, kruidenproducten, schoonmaakproducten, 
honing en andere bijenproducten, soep van restjes, 
biologische hapjes en drankjes, huishoudelijke artikelen, 
Staatsbosbeheer, de Groene Motor, Hoogheemraadschap 
Delfland, enz. Meer dan 25 bedrijven en organisaties 
mee. Ruim tweeduizend bezoekers kwamen hierop af. 
De Papaver is van plan om het evenement elk jaar te 
herhalen. 
 

Waterdiertjes onderzoeken met de ecoloog 
van het Hoogheemraadschap Delfland, 
Ernst Raaphorst.

Ruim 2000 mensen bezochten de Lentefair op 7 
april 2019. Meer dan 25 bedrijven en organisa-
ties deden mee.



Adoptie Kerstbomen  
Sinds 2016 is De Papaver uitgiftepunt van Adopteer Een 
Kerstboom (AEK www.adopteereenkerstboom.nl.) AEK 
kent inmiddels 15 uitgiftepunten in heel Nederland. Het 
animo voor een de biologisch gecertificeerde bomen is 
elk jaar groter! Helaas hadden niet alle bomen de droge 
zomer van 2019 overleefd. In 2019 zijn bij De Papaver 
meer bomen uitgegeven dan in 2018. De uitgifte vond 
plaats in het weekend van 7 en 8 december. Aan het begin 
van de zondagmiddag waren alle 118 bomen opgehaald. 
In het weekend van 4 en 5 januari werden de bomen weer 
ingeleverd. 

 

Duurzame shop 
In onze shop worden diverse duurzame producten 
aangeboden, zoals tassen en kussens gemaakt van 
overgebleven materialen, en honing gewonnen in de 
regio Delft. Onze vrijwilligers uit de tuinen zorgen voor 
een zelfgemaakt aanbod van olie, crème. Daarnaast 
zijn er educatieve materialen te koop, zoals loeppotjes, 
zoekkaarten en boekjes over tuinieren. Vooral de honing 
en de producten uit de tuinen van De Papaver worden 
veel verkocht. 
 
Kinderfeestjes en BSO-pakketten 
De Papaver had in 2019 diverse pakketten in de 
uitleen, die geschikt zijn voor kinderfeestjes en/of BSO-
bijeenkomsten 
• Fladderaars in de nacht (6-12 jaar) 
• Slootjespakket (4-12 jaar) 
• Kaaskist 
• Papier maken 
De pakketten worden ca. 15 keer per jaar uitgeleend. Er 
zijn nieuwe pakketten in ontwikkeling. 
 

Tuinen rond De Papaver 
De drie tuinen van Duurzaamheidscentrum De Papaver 
zijn het bezoeken waard. Je kan er genieten van de 
veelheid aan verschillende planten. Elk seizoen ziet de 
tuin er anders uit en elke seizoen valt er wat te beleven. 
De tuinen vormen ook een belangrijke inspiratie voor je 
eigen tuin. Bijna het hele jaar door zijn er plantjes die 
de vrijwilligers zelf opkweken en zaden te koop. In 2019 
werden deze goed verkocht. 
In 2019 hebben de buxusstruiken in de tuinen van De 
Papaver veel te lijden gehad van de buxusmot. Het 
merendeel van de buxus is verwijderd.
 

NLDoet 2019
Op 15 maart hebben 16 vrijwilligers deelgenomen aan een 
‘klusdag’ bij De Papaver in het kader van NLDoet. Er werd 
gewerkt in de permacultuurtuin en in het magazijn werd 
al het materiaal van Supporter van Schoon gecontroleerd 
en gesorteerd.

Standwerk 2019
In 2019 heeft De Papaver deelgenomen aan diverse open 
dagen van partners/collega-organisaties, te weten:
• 31 augustus: Oogstfeest Kinderboerderij Tanthof. Een 

stand in combinatie met de Delftse Natuurwacht. 
Naast algemene informatie over De Papaver was er 
aandacht voor de tuinartikelen van de Papaver en 
schedels en poepjes van boerderijdieren.

• 14 september: Zomerfeest bij kindertuinencomplex 
De Goudsbloem. In onze stand werden onze eigen 
tuinartikelen verkocht (plantjes, zaden, balsem, olie, 
e.d.) en kon men in bak met compost ontdekken 
welke kleine kriebelbeestjes daarin leven en van al het 
natuurlijk afval weer mooie aarde maken.

• 27 oktober 2019: Wetenschapsdag Botanische Tuin 
TU Delft. Een stand in combinatie met de Delftse 
Natuurwacht. Naast algemene informatie over De 
Papaver was er aandacht voor kriebelbeestjes en 
galinkt.

• 3 november: Herfstfeest Kinderboerderij Tanthof. Op 
verzoek van de kinderboerderij hebben vrijwilligers 
van De Papaver het uilenballen pluizen begeleid.
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Overzicht verhuur in 2019
De Papaver heeft in 2019 twee zalen te huur aangeboden: 
de Papavero en de Tuinkamer. In totaal zijn deze zalen 
bijna 200 keer verhuurd, waarvan een groot deel aan 
Non-Profit organisaties.  

Voor een aantal groene (partner)organisaties is De 
Papaver een vaste ontmoetingsplek. Het betreft de 
volgende organisaties: 
 
• IVN Delft en IVN Zuid-Holland 
• Deelstroom Delft 
• Vereniging NatuurFotografen-West 
• Lezingenwerkgroep (IVN, KNNV, Vogelwacht) 
• Imkervereniging Delft 
• Nederlands Genootschap voor Microscopie 

Deze organisaties huren gemiddeld 1 tot 2 keer per maand 
de Papavero voor bijeenkomsten, lezingen en cursussen. 
Zo werd in 2019 de natuurgidsencursus van het IVN in De 
Papaver georganiseerd. 

4. Zaalverhuur

De lezing over de Oostvaardersplassen op 14 februari 2019 
trok zoveel belangstellenden dat er helaas niet genoeg plek 
was voor alle belangstellenden. De lezingen worden een 
aantal keren per jaar georganiseerd door de lezingenwerk-
groep van het IVN, de KNNV en de Vogelwacht. Foto: Yvette 
van den Berg.



Website  
Op www.papaverdelft.nl vinden scholen 
en alle belanghebbenden informatie over 
Duurzaamheidscentrum De Papaver. In 2019 zijn er 
bijna 50 blogs (berichten) geschreven, verdeeld over 
categorieën vrije tijd, zwerfafval en scholen. Het blog 
‘Natuur in de kijker’, werd geheel verzorgd door onze 
vrijwilliger Evert Jan Bakker. Elke twee weken verscheen 
een nieuw blog over natuur- en milieuonderwerpen. In 
2019 zijn er 25 blogs verschenen, waaronder een blog 
over de ‘stadsreus’. Ziet er gevaarlijk uit, maar is een 
zweefvlieg en kan niet steken. 

Instagram
De Papaver is ook te volgen op Instagram. In 2019 zijn 
er 56 berichten geplaatst. Eind december 2019 had De 
Papaver rond de 200 volgers op Instagram. 

Nieuwsbrieven  
De Papaver verzendt nieuwsbrieven via MailChimp. 
Mensen kunnen zich o.a. via de website van De Papaver 
inschrijven voor nieuwsbrieven over nieuws en tips voor 
leerkrachten van het primair onderwijs, over nieuws en 
activiteiten bij De Papaver en over zwerfafval. In totaal 
1763 personen ontvangen de nieuwsbrief. Het aantal 
nieuwsbrieven bedroeg in 2019 12 in totaal: 
• 4 nieuwsbrieven Supporter van Schoon 
• 2 nieuwsbrieven over Schoon Belonen
• 2 nieuwsbrieven over NME
• 4 algemene nieuwsbrieven  
De nieuwsbrieven worden gemiddeld door 15 tot 67% van 
de geadresseerden bekeken.  

Pers  
De Papaver heeft een persadressen bestand. Minimaal 
2 keer per maand is een bericht gestuurd. Dit heeft 
geresulteerd in 48 berichten in de diverse (lokale) kranten. 
Daarnaast is De Papaver ook meerdere keren te horen 
geweest op Omroep Delft en Radio West.  

5. Communicatie

Facebook  
Per 31 december 2019 had de facebookpagina www.
facebook.com/papaverdelft 1519 volgers. Op 1 januari 
2019 waren dat er 1335.  Gedurende het hele jaar zijn 
er 185 berichten geplaatst (tekst, foto’s, video’s, etc.). 
Van deze berichten hebben er 4 meer dan 1000 mensen 
bereikt. 
Twitter  
Er zijn in 2019 99 berichten getwitterd op www.twitter.
com/papaverdelft. Aan het eind van het jaar had de 
pagina 1222 volgers. Het aantal tweet-weergave per tweet 
varieerde van 300 tot bijna 1600.  

Stadsreus, foto: Evert Jan Bakker

Cora Cox bij Omroep 
Delft in gesprek met 
Frans van Rijnswou, 
presentator.
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6. Partners en samenwerking
Samenwerking is voor De Papaver van cruciaal belang. Vanuit de visie dat je samen meer bent én meer kunt, werken wij 
dan ook actief aan samenwerkingsverbanden met partners. 
 
Partners waar wij mee samenwerken: 
• Gemeente Delft
• Gemeente Pijnacker-Nootdorp
• NME Gemeente Den Haag
• Avalex 
• Stichting BuytenDelft
• Kinderboerderij Tanthof
• Botanische Tuin TU-Delft
• Imkervereniging Delft
• IVN Delft, Zuid-Holland en landelijk
• Stichting Delftse Natuurwacht
• Vockestaert
• Ikea Delft
• Stedenband Delft-Estelí
• Milieudefensie
• Stichting Groenkracht
• KNNV, afdeling Delfland
• De Notelaer
• GDO – Gemeentes voor Duurzame Ontwikkeling
• Stichting BuitenLeeft
• Vogelwacht Delft e.o.
• Nederlands Genootschap voor Microscopie, locatie West
• Vereniging Natuur Fotografen-West
• Werkse
• Stichting Stunt
• Rabobank Zuid-Holland midden
 
Foto: in 2019 ontving De Papaver een gift van Rabo ClubSupport bestemd voor de verbouwing van De Papaver.



7. Bestuur en personele zaken
Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 uit K.M. van der Laan 
(Max, voorzitter) P.A.J. de Bree (Paul, penningmeester/
secretaris), mw. F. Norbruis (Fleur, algemeen bestuurslid), 
J.J. Meijboom (John, algemeen bestuurslid), F. Boomans 
(Fred, algemeen bestuurslid), mw. F.T. Rengers-Bredewout 
(Thea, algemeen bestuurslid) en E. Janzen (Bertus, 
algemeen bestuurslid). Het bestuur werd bijgestaan 
door een adviseur en notulist mw. J.B. Cox-Matze (Cora). 
Volgens de statuten zijn de bestuursleden benoemd voor 
een periode van vier jaar. Het bestuur zet zich onbezoldigd 
in. In 2019 heeft het bestuur 10 keer vergaderd. 

In januari 2019 heeft Thea afscheid genomen van het 
bestuur.  In april 2019 nam Max afscheid. De stichting is 
hen zeer dankbaar voor het werk dat ze voor de stichting 
hebben verricht! Thea blijft haar werk als een van de 
coördinatoren vrijwilligers voortzetten. (Op de foto: Thea 
Rengers hangt de vlag op voor de NLdoet-dag). 

In april 2019 zijn de taken binnen het bestuur 
herverdeeld: Paul: voorzitter, Fleur: secretaris en John: 
penningmeester.

Personele zaken
Het vaste personeel bestond in 2019 uit een meewerkend 
directeur, twee educatief medewerkers en een 
medewerker projecten (zwerfafval). De meewerkend 
directeur heeft de dagelijkse leiding over alle activiteiten 
van De Papaver. Twee medewerkers zijn in het verslagjaar 
gestopt bij De Papaver en zijn vervangen door twee 
nieuwe krachten. Directeur, Jeremy Groeneweg, maakte 
medio 2019 bekend dat hij in de loop van het jaar zijn 
werkzaamheden voor de stichting ging beëindigen. Hij is 
begin 2020 opgevolgd door Micky Bakker. 

Organisatiestructuur
In 2019 is een striktere scheiding aangebracht tussen de 
NME en projecten (professionele dienstenorganisatie) 
enerzijds en het bezoekerscentrum inclusief zaalverhuur 
(vrijwilligersorganisatie) anderzijds. Ten grondslag hieraan 
lag het businessplan voor de jaren 2019-2022. 

De professionele organisatie wordt rechtstreeks door de 
directeur aangestuurd. Ook de vrijwilligersorganisatie 
wordt aangestuurd door de directeur. Hij/zij wordt daarin 
bijgestaan door de twee vrijwilligerscoördinatoren: Thea 
Rengers voor de publieksactiviteiten en de shop en Cora 
Cox voor de expositie en de verhuur. 
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Vrijwilligers
De Papaver wordt in haar activiteiten ondersteund door 
zo’n 60 vrijwilligers. In vrijwel alle organisatieonderdelen 
werken zij mee zoals bijvoorbeeld bij de NME, het 
onderhouden van de website, social media, het 
gebouwonderhoud, de verhuur, de exposities en 
de financiële administratie. In het geval van het 
bezoekerscentrum wordt dit zelfs geheel door vrijwilligers 
gedragen. 

De Papaver de mogelijkheid voor vrijwilligers die (tijdelijk) 
arbeidsongeschikt of (tijdelijk) werkloos zijn om werkritme 
en werkervaring op te doen. Zij vinden geregeld bij De 
Papaver een plek om een zinvolle bijdrage te leveren 
en hun tijd en energie op een constructieve manier in 
te zetten. Hiermee vervult De Papaver een belangrijke 
maatschappelijke functie.

Ex-voorzitter Max van der Laan (links) samen met Bertus 
Janzen (algemeen bestuurslid en actieve vrijwilliger bij de 
tentoonstellingswerkgroep.



8. Jaarrekening 2019

 2 

Balans per 31 december 2019 
 

 
 
  

Activa

Mat.vaste activa
Gebouwen 505.500€    526.500€    

Financiële vaste activa
Bijdrage gemeente Delft 124.127€    124.127€    

Vlottende activa
Debiteuren 2.035€        7.942€        

Vooruitbetaalde kosten 3.210€        3.204€        

Liquide middelen 96.676€      101.536€    

Totaal activa  731.548€     763.309€    

Passiva

Eigen vermogen
Reserve 56.483€      33.525€      

Resultaat boekjaar 23.763€      22.958€      

   

Voorzieningen 210.127€    210.127€    

Reservering gebouw 272.800€    290.400€    

Langlopende schulden
Hypotheek gem. Delft 132.614€    147.575€    

Kortlopende schulden
Crediteuren 75€             8.227€        

Reservering vakantiegeld 4.674€        4.886€        

Vooruit ontvangen gelden 27.990€      45.611€      

Overige schulden 3.021€        -€            

Totaal passiva 731.548€    763.309€    

31-12-2019 31-12-2018
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Rekening van baten en lasten over 2019 
 
 

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Baten

NME opbrengsten 153.716€      153.465€      
Subsidies gemeente -€              2.726€          
Maatschappelijke projecten 89.538€        59.182€        
Verhuur vergaderruimtes 48.638€        50.528€        
Overige opbrengsten 31.962€        33.580€        
Totaal opbrengsten 323.854€      299.480€      
 
Kostprijs verkopen (85.010)€       (56.154)€       
Bruto marge 238.844€      243.326€      

Lasten

Personeelskosten 138.025€      151.097€      
Huisvestingskosten 41.493€        30.412€        
Afschrijving huisvesting 3.400€          3.400€          
Overige kosten 30.900€        33.159€        
Rentelasten 1.263€          2.299€          
Totaal lasten 215.081€      220.368€      

Resultaat 23.763€        22.958€        

2019 2018

Toelichting op de Balans 

Activa  
De waardering vindt plaats op basis van economische waarde. Het verschil tussen verkrijgingsprijs en de actuele waarde op 
het moment van verkrijging is verantwoord op een egalisatiereserve en in het fonds voor voorziening onderhoud. 

Het gebouw wordt afgeschreven met jaarlijks gelijkblijvende bedragen. De afschrijving wordt vastgesteld op basis van de ver-
wachte economische levensduur.

Aanschafwaarde     600.000 
I juli 2015               73.500   
Afschrijving t/m 2018  Afschrijving 2019     21.000        
      _______
Boekwaarde 31-12-2019   505.000  

Bijdrage Gemeente Delft  
Het pand aan de Korftlaan is per 1 juli 2015 overgenomen van de Gemeente Delft. De Gemeente heeft hiertoe een hypotheek 
verstrekt en een eenmalige bijdrage ter dekking van de hypotheeklasten.  Het verschil tussen de bijdrage en de hypotheek  
wordt in 5 jaar afgelost. De laatste termijn in 2020. 

Debiteuren  
Er is geen voorziening voor dubieuze posten opgenomen. 



Passiva 

Voorziening onderhoud  
De voorziening is gestort met een gedeelte van het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de balanswaardering tegen 
economische waarde. De voorziening is mede gebaseerd op een meerjarig onderhoudsschema dat is verstrekt door de 
Gemeente Delft.   

Reserve gebouw  
Betreft de egalisatiereserve van het pand aan de Korftlaan en bestaat uit een gedeelte van het verschil tussen de ac-
tuele waarde op het moment van de verkrijging en de verkrijgingsprijs. Het saldo wordt gedurende de afschrij-
vingstermijn van het gebouw met jaarlijkse bedragen ten gunste van het resultaat geboekt. 

Langlopende schulden  
De hypotheek is verstrekt door de Gemeente Delft ter financiering van de aankoop van het gebouw aan de 
Korftlaan. De hypotheek wordt in 5 jaar afgelost. Een gedeelte via de exploitatierekening en een gedeelte via 
een specifieke bijdrage van de Gemeente. 

Crediteuren  
De post bestaat uit diverse nog te betalen rekeningen uit de maand december 2018. 

Vooruit ontvangen bedragen  
De post bestaat voornamelijk uit vooruit ontvangen bedragen  betreffende een bijdrage voor projectactivitei-
ten.

Bestemming resultaat  
Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Toelichting op de rekening van baten en lasten 

Baten 

NME  
De ontvangsten van de natuur en milieueducatie zijn gebaseerd op een meerjarig contract dat is afgesloten met de Ge-
meenten Delft en Pijnacker- Nootdorp. 

Subsidie  
De subsidie is ontvangen van de Gemeente Delft als onderdeel van de privatisering. De subsidie wordt in maximaal 5 jaar 
afgebouwd. In 2018 is het laatste bedrag ontvangen. 

Projecten  
De Papaver participeert in diverse maatschappelijke projecten van o.a. de Gemeente Delft. De bruto-opbrengsten van 
deze projecten worden in deze post verantwoord. 

Huuropbrengsten  
De totale bruto-opbrengsten van de verhuur van de vergader locaties inclusief de horeca opbrengsten en overige ver-
huurde arrangementen.  

Overige opbrengsten  
De omzet van de eigen  publieksactiviteiten, o.a.  tentoonstellingen, cursussen en de horeca  
(exclusief de horeca bij verhuur) worden vermeld bij diverse baten. 

Lasten 

Personele kosten  
Deze post bevat de componenten salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en reiskosten van de in dienst van de Stich-
ting zijnde medewerkers.  
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. 
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Huisvestingskosten  
Deze post bevat alle huisvestingskosten inclusief energie en schoonmaak. 

Afschrijving  
De afschrijving is gebaseerd op een resterende levensduur van 20 jaar en bedraagt € 21.000 op jaarbasis. Na amortisatie 
ad € 17.600 resteert € 3.400 als exploitatielast.  

Overige kosten  
Dit zijn de operationele kosten, die de organisatie maakt zoals kosten op het gebied van ict, telefonie, alsmede de ont-
wikkelingskosten van de tentoonstellingen. 

Rentelasten  
Dit zijn de hypothecaire rentelasten.

Overig  
De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 maart 2020


