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VOORWOORD 

Dit is het jaarverslag 2021 van Stichting Lelystad Schoon. Het jaar 2021 was voor ons een 
heel bijzonder jaar, want in september hebben we de stichting opgericht. Maar al vanaf 
begin 2021 hebben we veel verschillende zwerfafvalopruimacties georganiseerd. We 
hebben onze website gebouwd, onze facebook-pagina en facebook-groep gestart en we 
hebben ontzettend veel leuke en enthousiaste mensen leren kennen: vrijwilligers, mensen 
bij de gemeente, waterschap, supermarkten en bij andere bedrijven en organisaties. Te 
veel om op te noemen.  

We hebben ons eerste jaarplan (2022-2023) geschreven, en natuurlijk meteen voor twee 
jaar, want we geloven in continuïteit, doorzettingsvermogen en natuurlijk samenwerken. 

We hebben in 2021 diverse grote en kleine zwerfafval-acties georganiseerd, maar 
misschien nog wel belangrijker: de honderden vrijwilligers die af en toe, of iedere week of 
zelfs iedere dag alleen of samen een hun rondje lopen om zwerfafval in Lelystad op te 
ruimen. We hebben met onze activiteiten letterlijk honderden mensen in Lelystad die als 
vrijwilliger zwerfafval opruimen met elkaar verbonden. Het is ondoenlijk om in te schatten 
hoeveel zwerfafval we gezamenlijk in Lelystad hebben opgeruimd met z'n allen. Maar het is 
heel veel. 

Bij deze bedanken we niet alleen onze financiers en sponsors, maar natuurlijk in de eerste 
plaats alle vrijwilligers, want samen krijgen we Lelystad Schoon! 

 

 

Govert Schipper 
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INLEIDING 

Leeswijzer  
Dit jaarverslag is opgebouwd uit een activiteitenverslag en de jaarrekening met daarin de 
balans en een staat van baten en lasten van Stichting Lelystad Schoon over het jaar 2021. 
Alle bedragen zijn in euro’s en inclusief btw. 
  

Algemeen  
De statutaire naam van de stichting is Stichting Lelystad Schoon en is gevestigd in Lelystad. 
  

Samenstelling bestuur  
Per 31-12-2021 bestaat het bestuur uit:  
De heer G. Schipper, voorzitter 
Mevrouw K. Kammler, secretaris 
De heer M.A. Matthesius, penningmeester 
Mevrouw V. Vreugdenhil, algemeen bestuurslid 
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1. ACTIVITEITENVERSLAG 

Stichting Lelystad Schoon is op 29 september 2021 opgericht. Maar ook daarvoor zijn al veel 
activiteiten door Lelystad Schoon geïnitieerd en ondersteund. Hieronder volgt een overzicht. 
  
Op 3 februari 2021 heeft een aantal medewerkers van provincie Flevoland een groot deel van 
de Visarenddreef schoongelopen.  

 
 
Op 17 februari organiseerden we een opruimactie rondom Atolplaza. We werden ook 
geïnterviewd door verslaggever Desi van Radio Lelystad. Dit werd ook een item voor Omroep 
Flevoland Omroep Flevoland - Nieuws - Vrijwilligers bundelen krachten om zwerfafval op te 
ruimen 
 
Op 19 februari was er een kleine, maar succesvolle, opruimactie bij de Buizerdweg/Deen, 
Warande. 
 
Op 20 maart deden we mee aan de Landelijke Opschoondag met locaties in AH 
Voorhof/Atolplaza en Jumbo Voorstraat/Waterbever. Aan de deelnemende vrijwilligers hebben 
we lunches uitgedeeld, die beschikbaar waren gesteld door AH Voorhof en Jumbo Voorstraat. 
Daarnaast liepen nog verschillende vrijwilligers verspreid door de stad. In totaal is 2880 liter 
zwerfafval opgeruimd. Deze mooie opbrengst leidde ook tot een vermelding op de NOSsite: 
https://nos.nl/l/2373417. 

 
Op 26 maart was er een peukenactie bij Mina in de Tjalk en een opruimactie langs de 
Houtribdreef. 
 
Op 21 maart was er een opruimactie op de Hoekipadijk. 
  
Op 3/9 april was er een opruimactie langs de Houtribdreef. 
 
Op 11 en 17 april en op 2 mei waren er opruimacties in de Jol samen met Step-up for youth. 
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Op 19 april was er een opruimactie bij Palazzo en op 24 april een opruimactie bij Warande. 
  
Op 7 mei was er een opruimactie in Winkelcentrum de Tjalk. 
 
Op 29 mei deden we mee aan NL Doet op diverse locaties (Jolplein, Kempenaar, winkelcentrum 
De Botter, winkelcentrum Kamp, ..), met zwerfie-wedstrijd en diverse acties in eigen buurt 

 
  
Op 7 juni was er een schoonmaakactie langs de Larserdreef 
  
Op 10 juli organiseerden we een Plastic Peukmeuk-actie bij Station Lelystad 

  
Op 28 augustus hebben we samen met Enjoy Cleaning Up een opruimactie Bataviastrand 
georganiseerd. 
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Op 18 september deden we natuurlijk mee aan World cleanup day. Samen met het waterschap 
en gemeente Lelystad hebben we op vier locaties zwerfafval-opruimacties georganiseerd op en 
rondom het water. We hebben opgeruimd in de Jol (samen met Step-up for Youth), in en bij het 
Havendiep, in het Zilverpark, en het Woldpark en de Lagune.  
Het waterschap stelde 3 kano’s beschikbaar en waadpakken. Ook de bedankjes voor de 
tientallen vrijwilligers werden door het waterschap beschikbaar gesteld.   
 

 

 
Op 29 september gingen we naar de notaris om de stichting Lelystad Schoon op te richten. 

  
 
Op 2 oktober was er een opruimactie in Winkelcentrum De Tjalk 
 
Op 20 december een interview door Omroep Flevoland 
Dankbaar: Stichting Schoon Lelystad - YouTube  
 



Stichting Lelystad Schoon 
Jaarverslag 2021 

 

 8 

Op 22 december hebben we onze vrijwilligers bedankt. We hebben enkele honderden 
kerstbroden uitgedeeld aan onze geweldige vrijwilligers, die door weer en wind zwerfafval in 
Lelystad opruimen. Dat deden we in gezellige kerstsfeer met lampjes en muziek vanaf het 
parkeerterrein van het provinciehuis. Daarnaast hebben we zelf nog broden langsgebracht bij 
(groepen) vrijwilligers. Het was een mooie afsluiting van een geweldig jaar. 

    
Verder hebben we enkele filmpjes gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe mijngemeente-app 
werkt. Ook hebben we materialen aangeschaft, zoals twee peukenzuigers en heel veel 
materialen uitgedeeld aan vrijwilligers. 
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2. JAARREKENING 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

Waarderingsgrondslagen van de balans 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 
van ingebruikneming. 
 
Voorraden 
De voorraden bestaan uit hulpmaterialen, deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
Jaarlijks vindt per ultimo einde jaar een inventarisatie van de voorraden plaats. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd op nominale waarde en zijn op zeer korte termijn aanwendbaar. 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Baten en lasten  
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  
 
Subsidiebaten worden pas opgenomen op het moment dat de hierop betrekking hebbende activiteiten zijn 
gerealiseerd en er is voldaan aan de subsidievoorwaarden. 
  
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
In geval op balansdatum meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd, vindt verwerking in de 
egalisatiereserve plaats. 
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Balans Stichting Lelystad Schoon per 31-12-2021 

 

Staat van baten en lasten Stichting Lelystad Schoon per 31-12-2021 

Winst- en verliesrekening Lelystad Schoon 2021 
      
Baten     
Subsidies  €              -    0% 
Bijdragen  € 1.128,30  100% 
Verkoopopbrengsten  €              -    0% 
Totale baten  € 1.128,30  100% 
      
Lasten     
Vrijwilligersvergoedingen  €     728,06    
Software  €     180,00    
Overige kosten  €       51,30    
Totale lasten  €     959,36    
      
Resultaat boekjaar 2021  €     168,94    

      

   

 

 

Stichting Lelystad Schoon 
DEBET 31-12-2021 31-12-2020 CREDIT 31-12-2021 31-12-2020 

  Bedrag  Bedrag    Bedrag  Bedrag  
Voorraden  €                 -     €                 -   Egalisatiereserve  €                  -     €                  -   
      Resultaat 2021  €         168,94   €                  -   
            
            
Vooruit betaald  €                 -     €                 -         
Debiteuren  €       231,30   €                 -         
            
      Crediteuren  €                  -     €                  -   
Bank SNS  €        -62,36   €                 -         
Bank Triodos  €                 -     €                 -   Vooruit ontvangen  €                  -     €                  -   
Kas  €                 -     €                 -         
            
            
Totaal  €       168,94   €                 -   Totaal  €         168,94   €                  -   
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3. TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

Toelichting op de balans per 31-12-2021 

Debiteuren 
De declaratie bij Gemeente Lelystad van € 231,30 voor de oprichtingskosten is nog niet betaald. 
 
Bank SNS 
Het saldo op de bankrekening is negatief voor een bedrag van € 62,36. Dit is veroorzaakt doordat gemeente 
Lelystad het voorgeschoten bedrag van € 231,30 nog niet heeft betaald.  
 
Resultaat 2021 
Over het jaar 2021 is een resultaat van € 168,94 behaald. Dit bedrag wordt aan de egalisatiereserve 
toegevoegd. Dit resultaat is ontstaan doordat de ontvangen bijdrage van Waterschap Zuiderzeeland hoger 
was dan de werkelijke kosten voor de vrijwilligersbijdragen. In overleg met het Waterschap hoeft dit bedrag 
niet te worden terugbetaald. 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 2021 
 
Bijdragen 
In 2021 zijn bijdragen toegezegd van Gemeente Lelystad en Waterschap Zuiderzeeland om te besteden aan 
vrijwilligersvergoeding in de vorm van dranken en spijzen en de oprichtingskosten (KvK en website). 
 
Vrijwilligersvergoedingen 
Een bedrag van € 728,06 is besteed aan vrijwilligersvergoedingen in de vorm van dranken en spijzen. 
 
Software 
Een bedrag van € 180 is besteed aan de hosting en inrichting van onze website via Jimdo. 
 
Overige kosten  
Een bedrag van € 51,30 is besteed aan de inschrijving in het handelsregister van de KvK. 
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4. VASTSTELLING DOOR HET BESTUUR 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 is vastgesteld door het bestuur in de vergadering 
van 22 juni 2022. 

 

De heer G. Schipper 

 

 

 

Voorzitter 

Mevrouw K. Kammler 

 

 

 

Secretaris 

De heer M.A. Matthesius 

 

 

 

Penningmeester 

Mevrouw V. Vreugdenhil 

 

 

 

Algemeen bestuurslid 

 

 


