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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver over 2020. Ook voor de Papaver
was 2020 een bijzonder jaar waarin we te maken hadden met allerlei beperkingen als gevolg van de maatregelen
met betrekking tot Covid 19. Toch hebben we ook in 2020 weer een groot aantal activiteiten kunnen organiseren.
Minder dan we van plan waren maar juist door deze bijzondere omstandigheden zijn we trots op wat we wel hebben
kunnen organiseren. Met bijzonder veel dank aan onze medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet, beleving en
betrokkenheid.
In februari startte onze nieuwe directeur Micky Bakker die al direct te maken kreeg met allerlei beperkende
maatregelen en zelfs het volledig sluiten van ons centrum. Dit had ook zijn invloed op onze natuur-en milieueducatie.
De scholen konden ons geruime tijd niet bezoeken maar gelukkig werden er wel veel lespakketten opgehaald.
We blijven ook evalueren met de deelnemende scholen en zijn blijvend bezig om ons aanbod te vernieuwen en te
actualiseren. In 2020 hebben we ook 3 nieuwe tentoonstellingen georganiseerd o.a. een tentoonstelling over plastic
soup en wat kan je daar zelf aan doen om dit te verminderen. In ons hoofdstuk publieksactiviteiten kunt u lezen wat
we in 2020 georganiseerd hebben en dat was veel. Wellicht leuk om het niet alleen bij lezen te houden maar zelf met
uw kinderen en/of vriendjes en vriendinnetjes eens langs te komen en mee te doen met een of meerdere van onze
activiteiten. Er is keus genoeg. U kunt ook een bezoekje brengen aan onze mooie bloemen- en kruidentuin waar
enthousiaste vrijwilligers, met mooie groene vingers, veel van hun tijd aan besteden.
In opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Delft hebben wij in 2020 een drietal projecten uitgevoerd.
Het project Slimmer Schoonhouden met als doel het tegengaan en verminderen van zwerfaval in de stad Delft. Het
project Schoon Belonen is erop gericht om maatschappelijke organisaties en scholen de mogelijkheid te geven om
afval te scheiden en zwerfafval op te ruimen. Medio 2020 zijn we gestart met het project Klimaatmaat hiermee
stimuleren en ondersteunen wij bewoners van Delft om zelf aan de slag te gaan met het klimaat adaptief inrichten
van hun eigen buitenruimte. De drie projecten dragen ook bij aan de bewustwording van een ieder om ook in de
eigen omgeving aan de slag te gaan met het verbeteren van het milieu en het klimaat. In dit verslag vindt u nog veel
wetenswaardigheden over deze projecten.
We hebben 2020 financieel afgesloten met een klein verlies. Dit werd vooral veroorzaakt door het grotendeels
wegvallen van onze verhuurinkomsten. De financiële jaarstukken vindt u aan het einde van dit jaarverslag.
Het bestuur heeft in 2020 een mutatie ondergaan. In het begin van het jaar hebben we afscheid genomen van Bertus
Janzen. Wij bedanken Bertus voor zijn tomeloze inzet voor de Papaver als bestuurslid en vrijwilliger.
We gaan vol goede moed en veel ideeën het volgende jaar in en bedanken al onze medewerkers en 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
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1. De Klimaatmaat
De Klimaatmaat is een initiatief van
Duurzaamheidscentrum De Papaver in opdracht van de
gemeente Delft. De intentie was om het project vanaf
begin 2020 te starten. Onder invloed van Corona is dat
uiteindelijk juli 2020 geworden.
De Klimaatmaat stimuleert en ondersteunt bewoners van
Delft om zelf aan de slag te gaan met het klimaatadaptief
inrichten van hun eigen buitenruimte. Hiermee willen
we wateroverlast en hittestress in de stad verminderen
en de biodiversiteit vergroten. 50% van de grond in Delft
is privéterrein. Samen kunnen we dus echt een verschil
maken en de leefbaarheid in Delft vergroten.
Het eerste half jaar van de klimaatmaat in vogelvlucht
In het derde kwartaal van 2020 is gewerkt aan het
verkennen van het onderwerp, kennismaken met partijen
in de stad, opbouwen van een netwerk van Klimaatmaten,
het ontwikkelen van een plan van aanpak en is de eerste
aanvraag voor hulp en advies gerealiseerd.
In het vierde kwartaal is verder gewerkt aan het
opbouwen van het netwerk; zijn eerste gesprekken
gevoerd voor de wijkactie ‘Tegel erin, plant erin’ en de
BUItenkanscampagne en met (potentiële) leveranciers
voor de Starterspakketten; heeft De Klimaatmaat bij
’t Hartjesveld geadviseerd en regentonnen geleverd
en hebben Klimaatmaten groene daken aangelegd en
geadviseerd over ondergrondse waterbuffers. Daarnaast
is een communicatiestrategie én het online platform
Klimaatmaatdelft.nl ontwikkeld en gelanceerd en aan
naamsbekendheid gewerkt. Zo heeft De Klimaatmaat o.a.
een bijdrage geleverd aan webinars van o.a. Delft meet
Regen, TopDelft en het Regionaal Energie Loket om het
verhaal van De Klimaatmaat uit te dragen en hiermee
de bekendheid met de diensten van De Klimaatmaat
te vergroten. En is actief free publicity opgezocht via
persberichten en interviews voor radio. Aanpak

Aanpak
1. Naamsbekendheid en zichtbaarheid creëren
Website (incl. klimaatlabel) en eigen
communicatiemiddelen: social media, maandelijkse
inspiratiemail, persberichten, deelname aan
webinars/bijeenkomsten
2. Netwerk opbouwen
Community van Klimaatmaten en
samenwerkingspartners
3. Stimuleringsacties organiseren
Eigen acties:
Starterspakketten: groen dak, regenton, 		
plantenpakketten
NK Tegelwippen:
Wijkacties: Tegel eruit, plant erin
Actie: 100 geveltuinen (leg zelf je geveltuin aan
of maak gebruik van de aanlegservice)
Acties met samenwerkingspartners
BUItenkanscampagne (ism Gemeente Delft en
het Hoogheemraadschap)
Webinars over het klimaatbestendig maken van
je tuin en groen dak icm zonnepanelen (ism
Deelstroom Delft)
Delft meet Regen (ism TU Delft Science Center)
4. “Makelaarsfunctie”
Informatie en advies via website en bij mensen
thuis (op verzoek/afspraak)
Vraagbaak: Bewonersvragen aan De 		
Klimaatmaat de gemeente

Achtertuin Ylva voor- en nasituatie: “Ik wil mijn tuin flink onttegelen en daarvoor in de plaats moestuinieren en een Tuiny
Forest aanleggen om zo ook vlinders, bijen en insecten aan te trekken.”
Homepage online platform www.klimaatmaatdelft.nl

Free publicity & deelname aan bijeenkomsten
Aug		
		
Sept		
		
14-okt		
		
3-nov		
23-nov		
25-nov		
November
November
November
November
30-nov		
1-dec		
1-dec		
1-dec		
3-dec		
		
16-dec		
16-dec		
17-dec		
		
18-dec		
18-dec		
		
20-dec		

Nieuwsbericht Delft Meet Regen
Science Center TU Delft
Nieuwsbrief Delft Meet Regen 		
Science Center TU Delft
Stadspodium Delft
‘Groen in de buurt’
Regionaal Energieloket
Lancering online platform
Webinar Delft Meet Regen
Regionaal Energie Loket
Circulaire Tuin
Tijs van Ruth
Klimaatkrachtig.nl
Nieuwsbrief De Papaver
AD/Delft
Stadsradio Delft
Omroep Delft
flyer Kerstballenspeurtocht
De Papaver
Delfste Post
Regionieuws
nieuwsbrief en social media 		
Klimaatkrachtig.nl
AD/Den Haag of Delft
Ondernemersplatform
Chainels
AD/Delft

DE KLIMAATMAAT MAAKT GROENE DROMEN WAAR
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2. Natuur- en milieueducatie
De Papaver heeft als doel dat kinderen én hun ouders
bewust worden van de kansen voor duurzaamheid, en
dat ze betrokken zijn en actief meedoen. Dit doen we
door middel van educatie. We hebben meer dan honderd
lesprogramma’s, leskisten en andere lesvormen voor
allerlei groepen en klassen van het basisonderwijs. Het
aanbod bestaat uit lesmaterialen, excursies, natuurlessen
en duurzaamheidsprojecten. De lessen gaan over
duurzaamheid in de breedste zin van het woord; dus
ook over water, afval, grondstoffen, natuur, voedsel,
energie en meer. De lessen en activiteiten sluiten aan bij
de kerndoelen van het basisonderwijs, zijn interactief én
gericht op ervaren en beleven.

Gebruik van ons aanbod
De Papaver bedient 90 scholen, waarvan de meeste en
de meest actieve scholen uit Delft (36) en PijnackerNootdorp (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. Met ons
aanbod bereiken we meer dan 7200 leerlingen uit 208
schoolklassen. In het jaar 2020 zijn 230 reserveringen
gedaan. De meeste reserveringen betreffen lespakketten
(114), excursies (84), gastlessen (3) en een restgroep
(29) met daarin losse materialen, projecten en digitaal
materiaal.

Natuur- en milieueducatie
In dit hoofdstuk worden de activiteiten van Natuur- en
milieueducatie (NME) van De Papaver in 2020 kort
toegelicht. Voor gemeenten Delft en Pijnacker – Nootdorp
wordt uitgebreider gerapporteerd. Het jaar startte als een
normaal jaar met excursies, gastlessen en de uitleen van
lespakketten. Halverwege maart 2020 brak de coronacrisis
uit, wat voor iedereen een grote impact heeft gehad.

Hieronder staan de meest geboekte excursies
en lespakketten van 2020 op een rij. De cijfers
zijn niet helemaal representatief, omdat door de
coronamaatregelen niet alle excursies of lespakketten
werden besteld en er ook veel geannuleerd is. Ze
geven echter een goed beeld van onze meest populaire
producten.

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. Na de zomervakantie was er een periode
dat de scholen weer opengingen, maar excursies en
gastlessen konden geen doorgang vinden.
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Meest bestelde excursies in 2020:
Meneer de Pauw (18x)
Lente (18x)
Slootjessafari (15x)
Herfst (11x)
Stilte naast de stad (9x)
Meest bestelde lespakketten in 2020:
Kleine Diertjes (10x)
Slakken pakken (9x)
Bijen (9x)
Kaas maken (8x)
Papier maken (7x)

Gastlessen:
Gastles Plastic Soup (3x) gegeven in 2020.
Andere gastlessen zijn geannuleerd in verband met de
coronamaatregelen
De invloed van de coronacrisis
Als we de jaarcijfers van kalenderjaar 2019 (totaal 398
reserveringen) vergelijken met schooljaar het jaar 2020
(totaal 230 reserveringen) zien we een afname van 168
reserveringen ofwel 42%. Dit is vooral te wijten aan de
annuleringen vanwege de coronacrisis, die begon in een
normaliter heel drukke periode van het jaar. In totaal zijn
125 annuleringen gemaakt in 2020. Voor de zomervakantie
zijn alle Lentelessen Bijenlessen en Slootlessen
geannuleerd en ook werden de bezoeken aan de
kinderboerderij afgezegd. Na de zomervakantie van 2020
golden op scholen nog steeds strenge corona maatregelen,
waardoor excursies zoals de Herfstexcursie en Botanische
Tuin niet door konden gaan. De uitleen van lesmaterialen
kwam na de zomervakantie weer op gang.
Nieuwe producten in ons aanbod
• Overzichten van zelf-doe opdrachten 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, de oplevering wordt verwacht in
2021.
• Escape Box Plastic Soup
Pakket met 4 lessen over het milieuprobleem plasticsoup

Tentoonstellingen
• 1 dec - 2 maart 2020: Kriebelbeestjes.
Scholen zijn uitgenodigd om de tentoonstelling te
bezoeken.
• 8 maart - 1 augustus 2020: Fototentoonstelling
Natuurfotografen
• 2 november 2020 – 14 februari 2021: Plastic Soup, wat
kun jij doen?
Vanwege de coronamaatregelen kon de tentoonstelling
niet door scholen worden bezocht. Om leerlingen toch
te bereiken met dit thema is door De Papaver een
wedstrijd bedacht voor klassen. De wedstrijd bestond uit
3 onderdelen: (1) bedenk een oplossing voor plastic soup,
(2) bedenk wat jouw klas kan doen om plastic soup te
voorkomen en (3) maak hier iets creatiefs van.
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 23 leerkrachten feedback gegeven.
Over de excursies en gastlessen hebben 9 leerkrachten
feedback gegeven. Dit is minder dan voorgaande jaren en
dit komt doordat veel activiteiten niet door zijn gegaan
vanwege de coronacrisis. Hierdoor is minder vaak feedback
gegeven op een activiteit.
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.
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3a. Slimmer schoonhouden
Ook in 2020 voerden wij voor gemeente Delft het project
Slimmer Schoonhouden uit. Het doel van dit project is
het tegengaan van zwerfafval in Delft en het creëren
van bewustwording over dit thema. Dit doen wij onder
andere door het organiseren van zwerfafval opruimacties,
het uitlenen van onze materialen voor opruimacties
van bedrijven en andere organisaties en het werven en
coördineren van Delftse Supporters van Schoon. Het
Supporter van Schoon-netwerk is voor Delft heel belangrijk
in het tegengaan van zwerfafval. Deze vrijwilligers zorgen
er dagelijks voor dat Delft schoon wordt gemaakt. Helaas
heeft de coronacrisis een grote impact gehad op de
activiteiten in 2020. Een groot gedeelte van de geplande
activiteiten hebben wij niet kunnen uitvoeren. Wij
kijken ondanks de coronacrisis toch terug op geslaagde
opruimacties en andere succesvolle activiteiten die wel
konden doorgaan.
Opruimacties
In 2020 hebben 38 groepen een opruimactie gedaan.
De meeste opruimacties werden gehouden door
maatschappelijke organisaties en sportclubs (12), bedrijven
(10) en scholen en BSO’s (6). Daarnaast waren er in 2019
ook tien privé-acties van onder andere gezinnen en
buurtclubs.
Vanaf half maart zijn de maatregelen in verband met de
coronacrisis ingegaan. Dit betekent dat veel opruimacties
in het voorjaar zijn afgelast. In de zomer en het najaar
trok het aantal opruimacties aan. De opruimacties die
wel zijn doorgegaan hebben opmerkelijk veel deelnemers
getrokken. Ook zien we dat veel kinderen meedoen aan
opruimacties, bijvoorbeeld bij kinderopvang Les Enfants,
de Delftse Tennisbond en bij basisschool De Schatkaart. Op
deze school hebben alle 100 kinderen meegedaan aan de
World Cleanup Day!

De Landelijke Opschoondag die ieder jaar in maart
plaatsvindt, is niet doorgegaan. Dat geldt ook voor de
introductieweek voor de studenten waarin jaarlijks
meerdere studentenverenigingen een opruimactie
houden. De World Cleanup Day op 19 september
2020 kon wel doorgaan en was een succes. Er hebben
15 groepen een opruimactie gehouden met in totaal
ongeveer 240 deelnemers. We mochten tijdens deze dag
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven verwelkomen bij
De Papaver. Zij heeft enthousiast meegedaan met onze
opruimactie in het Delftse Hout en dit ook in een leuk en
goed bekeken filmpje gedeeld op social media.
Nieuwjaarsvegen hebben wij helaas ook moeten
afgelasten in verband met het vuurwerkverbod dat toen
van kracht was. In plaats van de gebruikelijke campagne
in de stad hebben wij een andere campagne bedacht.
Vier Supporters van Schoon uit Delft zijn gefotografeerd
en daar hebben wij een poster van gemaakt met als doel
nieuwe Supporters te werven. Deze posters hingen door
de hele stad in reclamedisplays van 22 december tot en
met 4 januari. Na deze periode zagen wij een duidelijke
stijging van het aantal nieuwe aanmeldingen voor
Supporter van Schoon!
In totaal hebben wij in 2020 453 grote afvalgrijpers,
149 kleine afvalgrijpers, 374 afvalzakhouders, 126
schepnetten en vele vuilniszakken uitgeleend aan de
groepen die hebben opgeruimd.
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Supporters van Schoon
In 2020 hebben 150 nieuwe Supporters van Schoon
zich aangemeld. Deze Supporters hebben ook allemaal
materialen in bruikleen meegekregen. Vooral tijdens
de eerste lockdown in maart en april en de tweede
lockdown in december zagen wij pieken in het aantal
nieuwe Supporters dat zich aanmeldde. Veel mensen
gaven aan dat zij door het vele thuisblijven de omgeving
beter zijn gaan bekijken en zich dus ook meer zijn gaan
ergeren aan zwerfafval, maar er ook actief iets aan
wilden doen! Zij weten De Papaver goed te vinden voor
hun aanmelding als Supporter van Schoon. Dit gaat vaak
via mond-op-mond reclame en de informatie op onze
website.
In totaal hebben 1.306 Supporters van Schoon zich ooit
aangemeld bij De Papaver. Hiervan zijn ten minste 485
mensen nog actief als Supporter.
Mede door actieve en gerichte werving, hebben in
2020 zeven nieuwe bedrijven zich aangemeld als
Supporter van Schoon: Rijkswaterstaat, 1111 Business
Builders B.V., Fox-IT, BSO Jan, Loris en Marie, Hotel De
Plataan, Sevenhills en Huszár. In totaal zijn nu 14 Delftse
bedrijven Supporter van Schoon. Bedrijven zijn vaak
erg enthousiast over Supporter van Schoon en maken
dankbaar gebruik van de opruimmaterialen die zij van
ons in bruikleen krijgen.
Communicatie
Via onze communicatie promoten wij actief de
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opruimacties en werven wij nieuwe Supporters van
Schoon. Ook is ons doel om onze volgers meer bewust te
maken van het probleem van zwerfafval, maar ook om de
oplossingen te laten zien en onze eigen rol daarin.
In 2020 hebben wij 45 berichten gerelateerd aan (zwerf)
afval geplaats op onze drie belangrijkste social mediakanalen Facebook, Twitter en Instagram.
Daarnaast hebben wij vier nieuwsbrieven verstuurd aan
alle Supporters van Schoon die zich daarvoor hebben
aangemeld. Ook hebben we drie persberichten verstuurd
naar alle lokale Delftse kranten rondom de Landelijke
Opschoondag (voordat deze werd afgelast) en de World
Cleanup Day. Deze zijn allemaal geplaatst. Op 7 januari
2021 heeft één van de medewerkers op Stadsradio Delft
een interview gegeven over het succes van Supporters van
Schoon en de rol van De Papaver.
Nieuwe ontwikkelingen
We volgen de ontwikkelingen op het gebied van (zwerf)
afval om dit project zo goed mogelijk uit te voeren en de
inwoners van Delft zo goed mogelijk van advies op dit
gebied te kunnen voorzien. We hebben dit in 2020 onder
andere gedaan door diverse webinars te volgen, onder
andere van Nederland Schoon en NVRD. Ook hebben we
uitgebreid gesproken met Nederland Schoon om ons te
laten adviseren over het aanpakken van zwerfafval in Delft.
Ook zorgen wij ervoor dat onze opruimmaterialen up-todate zijn. Daar hebben we onder andere een gesprek over
gehad met Knapzak B.V., een bedrijf dat opruimmaterialen
verkoopt.

3b. Schoon belonen
Inleiding
In 2020 voerden wij weer voor gemeente Delft het
project Schoon Belonen uit. Het doel van dit project is om
maatschappelijke organisaties en scholen de mogelijkheid
te geven om afval te scheiden en zwerfafval op te ruimen.
Ook is er aandacht voor bewustwording en educatie over
afval. In Delft hadden wij in 2020 41 deelnemers aan dit
programma. Landelijk gezien is dit een heel hoog aantal
en doet Delft het dus erg goed. Ongeveer de helft van
de deelnemende organisaties zijn scholen. De andere
helft bestaat uit sportclubs en andere maatschappelijke
organisaties. De coronacrisis heeft ook op dit project grote
invloed gehad. Zo hebben we gastlessen over afval moeten
annuleren. Toch kijken we terug op geslaagde activiteiten
voor en door de deelnemende organisaties om afval beter
te scheiden en zwerfafval te voorkomen.

de basisschool, afkomstig van de Universiteit Wageningen
en een modulair bouwpakket van een stoeltje dat volledig
is gemaakt van plastic dat is ingezameld in Rotterdam en
Den Haag.

Deelnemers
In 2020 namen 41 maatschappelijke organisaties deel aan
het programma Schoon Belonen. De organisaties hebben
binnen het programma de mogelijkheid om PMD en/of
PET-flesjes te scheiden en met iedere volle bak geld te
verdienen. Ook kunnen zij geld verdienen door zwerfafval
op te ruimen. In totaal is in 2020 €5.571,76 uitbetaald aan
de deelnemers. Wij werken binnen dit project samen met
Stichting Stunt (zij halen de PET-flesjes op) en met Avalex
(zij halen het PMD op). Deze samenwerking verliep ook in
2020 weer succesvol.

In schooljaar 2019-2020 is 90 keer een lesproduct
(inclusief de gastlessen en opruimmaterialen) over afval
uitgeleend aan Delftse basisschoolklassen. Met een grote
meerderheid zijn de opruimmaterialen uitgeleend (aan 64
klassen). Iets meer dan de helft van de lesproducten werd
gereserveerd door een bovenbouwklas (58%). We hebben
met onze lesproducten 16 verschillende scholen (47%), 77
verschillende klassen (25%) en 1.593 (23%) verschillende
leerlingen in Delft bereikt (dit is een schatting, omdat niet
van alle scholen het precieze aantal leerlingen bekend is).
Om te zien of iedere leerling in zijn of haar basisschooltijd
minstens één les over afval heeft gehad, kijken we naar het
aantal leerlingen dat al eerder (in schooljaar 2018-2019)
een les over afval heeft gehad. We willen niet dat steeds
dezelfde leerlingen een les over afval krijgen. Dan halen
we de doelstelling niet dat alle leerlingen een les over afval
hebben gehad tijdens hun basisschooltijd. In schooljaar
2019-2020 hebben 9 klassen en 210 leerlingen al eerder
een les over afval gehad. Dat betekent dat een

Educatie
Net als voorgaande jaren, hebben we ook weer in 2020
de lessen over afval aangeboden aan de scholen. Naast
het bestaande aanbod hebben wij drie nieuwe, leuke
en leerzame producten opgenomen in ons educatieve
aanbod: een voorleesboek voor kleuters over plastic soup,
een escapebox over plastic soup voor de bovenbouw van

Wij hebben in 2020 acht gastlessen over plastic soup
gegeven. Helaas zijn ook meerdere geplande gastlessen
geannuleerd vanwege corona. Avalex heeft in 2020 één
gastles gegeven. Verschillende gastlessen zijn door de
scholen geannuleerd vanwege corona. Ook heeft Avalex
tijdens de eerste en tweede coronagolf de gastlessen zelf
afgezegd omdat de vuilnismannen en -vrouwen op dat
moment harder nodig waren op de vuilniswagens dan
in de klas. Twee klassen hebben op hun eigen verzoek
losse lesmaterialen van Avalex ontvangen in plaats van de
gastlessen.
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grote meerderheid van de klassen (68) en leerlingen
(1.383) voor het eerst een les over afval hebben gehad
in 2019-2020. Dat betekent dat in totaal steeds meer
leerlingen een les over afval krijgen.
Nieuwe ontwikkelingen
In 2020 zijn wij gestart met een tijdelijk traject over
afvalvrije scholen. In dit traject werden wij samen met
gemeente Delft begeleid door GDO en Rijkswaterstaat
om scholen te ondersteunen bij het afval scheiden en
het verminderen van restafval. Hierover vond overleg
plaats tussen deze partijen en is er door De Papaver een
leerzame en interessante bijeenkomst georganiseerd met
de gemeente en de schoolbesturen. Daarnaast zijn er
bijeenkomsten geweest voor NME-centra om van elkaar te
leren over de aanpak van afval op school.
Dit jaar hebben wij ook een nieuwe tentoonstelling over
plastic soup gehuurd. De tentoonstelling bestond uit twee
delen: de gehuurde tentoonstelling van zeehondenopvang
A Seal uit Stellendam en producten die wij zelf hebben
toegevoegd (van onder andere Avalex, Stichting Stunt,
Canal Cleanup en onze eigen Supporter van Schoon
materialen). Het doel van de tentoonstelling was om de
bezoekers te informeren over plastic soup, maar hen
vooral ook te laten zien wat je zelf kunt doen om plastic
soup te voorkomen. Naast deze tentoonstelling hebben
wij een leuke ontwerpwedstrijd georganiseerd rond het
thema plastic soup voor de bovenbouw van de Delftse
basisscholen.
Verder hebben wij in september in samenwerking met
gemeente Delft scholen in Tanthof en Voordijkshoorn
benaderd om hen te stimuleren de gastlessen van Avalex
af te nemen in het kader van Het Nieuwe Inzamelen. Dit is
een nieuwe manier van gemeente Delft om zoveel mogelijk
afval te scheiden en zo min mogelijk restafval over te
houden. Op school wordt dit al aan kinderen geleerd.

bezoekersaantallen

In 2020 lag het aantal bezoekers door de
coronamaatregelen beduidend lager dan normaal:
rond 9200. Normaliter ligt dat boven de 20.000. De
kerstballentocht 2020-2021 is daarbij niet meegerekend.
Er deden aan de 34e editie van de kerstballentocht een
record aantal mensen mee: meer dan 5000.
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4. Publieksactiviteiten
Tentoonstellingen in 2020
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
een speurtocht te doen voor kinderen. In 2020 waren de
volgende tentoonstellingen te zien:
‘Kriebelbeestjes’ tot 2 maart 2020
De tentoonstelling was gehuurd van Expositierent. De
expo richt zich voornamelijk op kinderen van 4-9 jaar en
gezinnen. De expo trok veel bezoekers. ‘Kriebelbeestjes’
liet kinderen kennis maken met diertjes, zoals slakken,
wormen, insecten, spinnen, pissebedden en duizendpoten.
Door de grote decorstukken voelden kinderen zich zo
klein als een kriebelbeestjes. Pim de Pissebed nam de
kinderen mee door de tentoonstelling waar zij levensgrote
sprekende dieren tegenkwamen zoals Miranda de Mier,
Nadine de Naaktslak, Wesley Wesp en nog vele anderen!
Ieder dier vertelde iets over zijn leven, zijn metamorfose,
van wie ze familie zijn, hoe ze zich voortplanten of iets
bijzonders over hun levenswijze.
‘Het beste van …’ (de beste foto’s van de leden van de
Vereniging van Natuurfotografen West) en mini-expo
‘Lente’: 8 maart tot 2 augustus 2020
Van 8 maart tot 2 augustus kon je in De Papaver
genieten van de mooiste natuurfoto’s van de Vereniging
van Natuurfotografen West (VNF-West). Met deze
overzichtsexpositie beoogde de vereniging individueel
en als vereniging een visitekaartje af te geven en te laten
zien waarmee haar leden bezig zijn en wat hen boeit. De
expo is eind mei vanwege de lockdown verlengd tot begin
augustus.
Voor de kinderen was er een mini-expo over de ‘Lente’ en
een speurtocht door de tentoonstelling.

‘Bijen’: 2 augustus tot 26 oktober 2020
De expo ‘Bijen’ is door de tentoonstellingswerkgroep
van De Papaver zelf ontwikkeld. Vanwege de
coronamaatregelen is besloten alleen het gedeelte over
de wilde bij te laten zien. Bij de meeste mensen is vooral
de honingbij bekend, maar er zijn veel andere soorten
bijen, in Nederland alleen al meer dan 350. Ook hommels
behoren tot de familie van de bijen. Bijen leven van
stuifmeel en nectar van planten en zijn onmisbaar voor
de bestuiving en daardoor ook onmisbaar voor de groei
van een groot deel van ons voedsel. In de expo ‘Bijen’ kon
je ontdekken hoe (wilde) bijen in Nederland leven, wat
ze nodig hebben en hoe wij bijen kunnen helpen om te
overleven. De expo is in het voorjaar van 2022 opnieuw te
zien.
‘Plastic Soup’: 26 oktober 2020 tot 14 februari 2021
Deze expo was gehuurd van ‘A Seal’ Stellendam. De expo
werd aangevuld met materiaal van en informatie over
diverse organisaties in Delft die zich bezighouden met
afval(verwerking) en het opruimen van afval. De expo liet
de gevolgen zien van plastic soup voor dieren, het milieu
en onze eigen gezondheid, maar ook wat je zelf kunt
doen om plastic soup te voorkomen. Ruim bijvoorbeeld
zwerfafval op om te zorgen dat het niet in het milieu
komt, scheid je plastic afval en koop producten die plastic
vervangen of waar geen plastic in zit.
Verhuur van expo’s
In 2020 was de expo ‘Klimaat in je straat’ verhuurd
aan Duurzaamheidscentrum Assen en stichting
Kringloopcentrum Giessenlanden. De expo ‘Een vierkante
meter natuur’ was gehuurd door de gemeente Nissewaard
en te zien in de boekenberg in Spijkenisse.

13

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 activiteiten in 2020:

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

Aanbod ontdektochten en rugzakjes het hele jaar door:

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

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

Seizoenrugzak Herfst: een rugzak met spelkaartjes en
diverse veldmaterialen om de natuur in het Heempark te
verkennen.
Nieuw is ons aanbod is: de Seizoenrugzak: lente,
zomer, herfst en winter. In deze rugzak zit een
seizoenspeurtochtkaart met 16 afbeeldingen van het
betreffende seizoen, zoals vogels, vlinders, paddenstoelen,
enz. Daarbij hoort een waaier met weetjes over die
onderwerpen. Er zitten doekaarten in met tips voor
spelletjes en onderzoekjes en diverse veldwerkmaterialen.
Seizoenspeurtochten 2020
We streven er naar elk seizoen een andere (tijdelijke)
speurtocht aan te bieden, die wat betreft thema te maken
heeft met het seizoen en/of de tentoonstelling die op dat
moment staat. In 2020 was dit ons aanbod:
Rondom De Papaver:
Winter: Snip de Sneeuwpop
Voorjaar: Mini-safari
Zomer: Honingroute
Herfst/winter: Knuffelsafari

Door het Heempark:
Winter: Overleven in de natuur en Robbie Roodborst
Voorjaar: Uit je bol
Zomer: Mini-safari
Herfst: Zo zijn onze manieren
Door de Delftse Hout
Kerstballentocht 2019-2020: De tocht werd voor de 33ste
keer uitgezet met als thema ‘Kriebelbeestjes’, passend
bij de gelijknamige tentoonstelling in De Papaver. De
prijsuitreiking vond plaats op zondag 12 januari 2020.
Kerstballentocht 2020-2021: De tocht werd voor de 34ste
keer uitgezet met als thema ‘In weer en wind’, passen
bij de gelijknamige tentoonstelling in De Papaver. De
prijsuitreiking vond in een klein gezelschap plaats op 14
maart 2021.
Kinderfeestjes en BSO-pakketten
De Papaver had in 2020 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.
Rotterdampas
Van 1 september t/m 30 november hebben we als proef
een aanbod uitgezet via de Rotterdampas. Publiek kreeg
op vertoon van een Rotterdampas/Delftpas 50 % korting
op een speurtocht met drankje. Dit leverde slechts enkele
nieuwe bezoekers op. Na de proefperiode is ons aanbod
via de Rotterdampas gestopt.
Vakantieactiviteiten
In twee schoolvakanties zijn extra activiteiten
georganiseerd voor jong en oud. Hier een overzicht:

Voorjaarsvakantie 2020
Tijdens de struintocht Kriebelbeestjes gingen kinderen
samen met een natuurgids op pad om allerlei
ontdekkingen te doen. Het thema van de tocht paste goed
bij de gelijknamige tentoonstelling die in De Papaver te
zien was.
Zomervakantie 2020
Op zaterdag 29 augustus organiseerden de Vrienden van
Biesland een Polderdag voor kinderen (ter vervanging
van de Bieslanddagen, die wegens coronamaatregelen
niet door mochten gaan). De Papaver vormde een van
activiteitenpunten in de route van de Polderdag. Kinderen
kwamen in groepjes langs voor een speurtocht. Zo
beleefden ruim 100 kinderen, ondanks het regenachtige
weer, een actieve en gezellige Polderdag.
Duurzame lentefair
In 2020 was het door alle maatregelen rondom Covid-19
niet mogelijk om de Duurzame Lentefair te organiseren.
De Perenboomactie
Op 20 en 21 augustus konden bezoekers een gratis
Perenboom afhalen. Deze Pop up-actie was georganiseerd
door de Groene Motor en was met 550 afgehaalde bomen
een groot succes.
Plantenruilbeurs
Op 10 oktober organiseerde Groei & Bloei Delft een
plantenruilbeurs in de tuin van De Papaver. Vanwege
corona met een beperkt aantal en deelnemers en
coronaregels.
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 2020 overleefd en was het niet mogelijk meer
bomen geleverd te krijgen dan in voorgaande jaren. De
uitgifte vond plaats in het weekend van 12 en 13 december
2020, met gereguleerde toegang tot het terrein vanwege
coronaregels. Aan het begin van de zondagmiddag waren
alle ruim 100 bomen opgehaald. Nieuwe klanten hebben
we doorverwezen naar andere uitgiftepunten. In het
weekend van 9 en 10 januari 2021 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.
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5. Zaalverhuur
Voor De Papaver zijn de inkomsten uit het verhuren
van zalen een belangrijke financiële pijler. Hierdoor kan
bijvoorbeeld de entree voor De Papaver gratis blijven. De
verhuur wordt volledig gerund door vrijwilligers.
De Papaver heeft in 2020 twee zalen te huur aangeboden:
de Papavero, de grootste zaal met maximaal 50 personen
en de Tuinkamer (tot maximaal 12 personen). In totaal zijn
deze zalen 132 keer verhuurd, waarvan een groot deel aan
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Non-Profit organisaties. Voor een aantal groene (partner)
organisaties is De Papaver een vaste ontmoetingsplek met
één tot twee keer per maand een bijeenkomst.
Vanwege de coronamaatregelen bleef de verhuur in 2020
duidelijk achter bij voorgaande jaren. Ook kon niet de
gehele capaciteit van de zalen worden benut door de 1,5
meter-maatregel.

6. Communicatie
Nieuwe platforms
We lanceerden maar liefst twee nieuwe platforms. De
nieuwe website www.papaverdelft.nl en
www.klimaatmaatdelft.nl.
Medio 2020 is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe
Papaver website. De oude website was niet meer van
deze tijd, niet gebruiksvriendelijk en niet multi-device.
Ook is er aandacht besteed aan het persoonlijker maken
van de teampagina, alle teksten te herschrijven zodat
deze zoekmachine vriendelijk zijn zodat de Papaver beter
vindbaar is en het look en feel met nieuwe frisse fotografie
stijl aantrekkelijker te maken. Een flinke klus, maar een
enorme verbetering.
Voor iedereen die aan de slag wil met duurzaamheid is de
website www.papaverdelft.nl hét startpunt. Hier vinden
zij informatie en tips rondom het verduurzamen van hun
dagelijkse woon- , werk- leer- en leefomgeving. Regelmatig
wordt op de homepage nieuws en tips geplaatst bestemd
voor diverse doelgroepen: bewoners, bedrijven en scholen.
Daarnaast is het platform www.klimaatmaatdelft.nl
gelanceerd in november 2020, daarover meer in het
hoofdstuk over De Klimaatmaat.
Afhankelijk van de te bereiken doelgroep en het gewenste
gedrag werden in 2020 verschillende on en offline
middelen ingezet zoals nieuwsberichten op de website,
social media, persberichten, (nieuws) brieven, posters,
flyers en evenementen.
Training Social Media
Het team en 1 van de vrijwilligerscoördinatoren heeft
een twee daagse social mediatraining gevolgd. Er zal

nog verder geïnvesteerd worden in een goed social
mediastrategie en inzet.
Facebook
Per 1 januari 2020 had de facebookpagina www.facebook.
com/papaverdelft 1519 volgers. Op 30 december 2020
was dit gestegen tot 1718 volgers. Er zijn ca. 160 berichten
gepost. Het bericht met het grootste bereik was het
bericht over de gratis perenbomen: 6100 personen.
Twitter
Er zijn in 2020 95 berichten getwitterd op www.twitter.
com/papaverdelft. Het aantal volgers was redelijk stabiel
en lag het hele jaar door op ca. 1200.
Instagram
In 2020 zijn 50 berichten op instagram geplaatst. Eind van
2020 had De Papaver ca. 300 volgers.
Nieuwsbrieven
De Papaver verzendt nieuwsbrieven via MailChimp.
Mensen kunnen zich inschrijven voor nieuwsbrieven voor
het onderwijs (met name leerkrachten), voor hun vrije tijd
en m.b.t. zwerfafval. Alle 3 deze doelgroepen bestonden
in december 2020 uit in totaal 2.365 personen; dit aantal
groeide gedurende het jaar in alle groepen. Het aantal
nieuwsbrieven bedroeg 18 in totaal:
4 nieuwsbrieven Supporter van Schoon
2 nieuwsbrieven Schoon Belonen
10 nieuwsbrieven aan het onderwijs
2 algemene nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven worden gemiddeld door 34% de
geadresseerden bekeken.
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Pers
De Papaver verzendt regelmatig persberichten naar diverse
kranten en platforms. In 2020 is De Papaver 15 keer in de
pers verschenen. Gezien de lockdown vanwege corona is
dat relatief weinig.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (in oranje jas) hielp 24 september 2020 mee zwerfafval op te ruimen in het
Delftse Hout. Ook het Groene Mannetje was aanwezig om de vrijwilligers aan te moedigen. Foto en bijbehorend artikel
stonden op de website van de Delftse post.
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7. 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
Provincie Zuid-Holland
TU Delft
Ondernemersvereniging Delftse Hout
Adopteer een kerstboom
Avalex
Stichting BuytenDelft
Kinderboerderij Tanthof
Stadcamping Delftse Hout
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
GDO – Gemeentes voor Duurzame Ontwikkeling
Stichting BuitenLeeft

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vogelwacht Delft e.o.
Nederlands Genootschap voor Microscopie, locatie
West
Stichting Stunt
Rabobank Zuid-Holland midden
De Delftse Uitdaging
Stichting NaarBuiten! Leiden
Huygens Lab
Natuur Fotografen-West
Werkse
Hoogheemraadschap van Delfland
TU Delft/Science Center
015 Duurzaam
Tiny House Community
FierFietskoerier
PrintPlezier
Atelier GroenBlauw
Stadspodium TopDelft
IVN
Zuid-Hollands Landschap / De Groene Motor
Plan Boom
Community of Practice Klimaatadaptatie
The Greenteam
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8. Bestuur en personele zaken
Bestuur
Het bestuur bestond in 2020 uit P.A.J. de Bree (Paul,
voorzitter) mw. F. Norbruis (Fleur, secretaris), dhr. J.J.
Meijboom (John, penningmeester), dhr. F. Booman (Fred,
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 4 jaar. Het bestuur zet zich onbezoldigd in. In 2020
heeft het bestuur 11 keer vergaderd.
Op 2 februari 2020 heeft Bertus Janzen afscheid genomen
als algemeen bestuurslid. Hij blijft zich wel als vrijwilliger
voor De Papaver inzetten. Bertus was nauw betrokken
bij de oprichting van de Stichting en overname van De
Papaver van de gemeente in 2015. Wij danken hem voor
zijn grote inzet voor de Stichting.
Personele Zaken
Het vaste personeel bestond aanvang 2020 uit een
meewerkend directeur, 1 projectmedewerker, 1
educatiemedewerker en 1 projectondersteuner. Op 1
juli 2020 is een Projectleider Klimaatadaptatie in dienst
gekomen.
Vanwege zwangerschapsverlof van de projectondersteuner
is er een tijdelijke kracht aangenomen aangenomen vanaf
juli tot en met November.
De meewerkend directeur heeft de dagelijkse leiding over
alle activiteiten van de Papaver. Op 1 februari 2020 heeft
Micky Bakker Jeremy Groeneweg opgevolgd als directeur.
Organisatie structuur
De striktere scheiding die in 2019 tussen de NME
en projecten (professionele diensten organisatie)
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en het bezoekerscentrum inclusief zaalverhuur
(vrijwilligersorganisatie) is gehandhaafd.
Zowel de professionele organisatie als de
vrijwilligersorganisatie worden rechtstreeks door de
directeur aangestuurd. Zij wordt daarin bijgestaan door
twee vrijwilligerscoördinatoren: Thea Rengers voor de
publieksactiviteiten en de shop en Cora Cox voor de
exposities en verhuur.
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. Wij geven 60 vrijwilligers vanuit zeer diverse
achtergronden en problematiek een zinvolle dagbesteding.
Ook bieden we ze perspectief op een fijner en socialer
leven. Denk hierbij aan:
•

•

•

Re-ïntegreerders. Wij bieden mensen nog in de bloei
van hun werkende leven vrijwilligersplaatsen. Zo
kunnen zij re-integreren door via vrijwilligerswerk
stapsgewijs aan de slag te gaan en naar een nieuwe
baan te groeien.
Gepensioneerden. Wij geven vele ouderen een plek
waar ze zich als vrijwilliger nuttig kunnen maken,
nieuwe sociale contacten op kunnen doen en zich zo
(weer) deel voelen van de maatschappij en het sociale
leven.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven
wij een dagbesteding.

•

Werkzoekenden bieden we werk- en leerplaatsen,
stages of leren en werken vanuit een uitkeringssituatie,
op weg naar een carrière en onafhankelijkheid

Wij zijn onze vrijwilligers ontzettend dankbaar voor hun
inzet voor de Papaver om dit alles mogelijk te maken!

Onze prachtige tuinen werden in ook 2020 goed verzorgd door een grote groep vrijwilligers.
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9. Jaarrekening 2020
Balans
31-12-2020

31-12-2019

Activa
Mat.vaste activa
Gebouwen

€ 484.500

€ 505.500

Financiële vaste activa
Bijdrage gemeente Delft

€

€ 124.127

Vlottende activa
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten/nog te factureren
Liquide middelen

€
€
6.295
€ 164.075

-

Totaal activa

€
€
€

2.035
3.210
96.676

€ 654.870

€ 731.548

Passiva
Eigen vermogen
Reserve
Resultaat boekjaar

€
€

Voorzieningen
Groot onderhoud
Exploitatie pand

€ 210.127
€ 255.200

€ 210.127
€ 272.800

Langlopende schulden
Hypotheek gem. Delft

€

€ 132.614

Kortlopende schulden
Crediteuren
Reservering vakantiegeld
Vooruit ontvangen gelden
Overige schulden
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Totaal passiva

80.246
(5.148)

€
€

-

56.483
23.763

€

10.728

€

75

€

5.742

€

4.674

€

92.850

€

27.990

€

5.124

€

3.021

€ 654.870

€ 731.548

Resultatenrekening
2020

2019

Baten
NME opbrengsten
Maatschappelijke projecten
Verhuur vergaderruimtes
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten

€
€
€
€

151.506
105.341
29.148
25.595

Kostprijs verkopen
Bruto marge

€

311.590

€
€

(62.723)
248.867

€
€
€
€

153.716
89.538
48.638
31.962

€

323.854

€
€

(85.010)
238.844

€

215.081

€

23.763

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijving huisvesting
Overige kosten
Rentelasten
Totaal lasten
Resultaat

€
€
€
€
€

188.695
26.990
3.400
35.193
(263)

€
€

254.015
(5.148)

€
€
€
€
€

138.025
41.493
3.400
30.900
1.263

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
voorziening voor toekomstige huisvestingslasten en in het fonds voor voorziening groot
onderhoud.
Het gebouw wordt afgeschreven met jaarlijks gelijkblijvende bedragen. De afschrijving wordt
vastgesteld op basis van de verwachte economische levensduur.
Aanschafwaarde I juli 2015
€ 600.000
Afschrijving t/m 2019
€ 84.500
Afschrijving 2020
€ 21.000
Boekwaarde 31-12-2020
€ 494.500
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
een deel van de hypotheeklasten. Het verschil tussen de bijdrage en de hypotheek wordt in
5 jaar afgelost. De laatste termijn is in 2020. De restant hypotheekschuld is ultimo 2020
weggevallen tegen deze bijdrage.
Debiteuren
Er is geen voorziening voor dubieuze posten opgenomen.
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Passiva
Voorziening onderhoud
De voorziening is gestort met een gedeelte van het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de
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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.
Voorziening exploitatie pand
Betreft een voorziening voor de hogere afschrijvingslasten en bestaat uit een gedeelte van
het verschil tussen de actuele waarde op het moment van de verkrijging en de
verkrijgingsprijs. Het saldo wordt gedurende de afschrijvingstermijn 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. De
hypotheek is in 2020 volledig afgelost.
Crediteuren
De post bestaat uit diverse nog te betalen rekeningen uit de maand december 2019.
Vooruit ontvangen bedragen
De post bestaat voornamelijk uit vooruit ontvangen bedragen betreffende een bijdrage voor4
projectactiviteiten.
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Toelichting op de resultatenrekening
Baten
NME
De ontvangsten van de natuur en milieueducatie zijn gebaseerd op een meerjarig contract
dat is afgesloten met de gemeenten Delft en Pijnacker- Nootdorp.
Maatschappelijke 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 vergaderlocaties inclusief de horeca
opbrengsten en overige verhuurde 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 salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en overige personeelskosten
van de in dienst van de Stichting zijnde medewerkers. De bestuursleden ontvangen geen
bezoldiging.
Huisvestingskosten
Deze post bevat alle huisvestingskosten inclusief energie en schoonmaak.
Afschrijving
De afschrijving is gebaseerd op een resterende levensduur en bedraagt € 21.000 op
jaarbasis. Hiervan wordt € 17.600 gedekt via de voorziening en 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 ontwikkelingskosten van de tentoonstellingen.
Rente
Dit zijn de rentelasten en -baten van de stichting.

Overig
De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2021. Het verlies
wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht.
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