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Bestuursverslag

1. Doelstellingen Stichting Greenport Horti Campus

De Greenport in de regio Westland, Oostland en Barendrecht is een krachtige en innovatieve sector met een sterke

internationale positie in de topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen). Om die positie de komende jaren te

behouden is verdere versterking van de innovatiekracht in deze sector nodig. Dat kan door:

- De kennis van universiteiten en hogescholen in de regio veel dichter bij ondernemers te organiseren;

- Te zorgen voor voldoende goed opgeleide ondernemers en medewerkers;

- Een beter imago van de tuinbouw;

- Deze regio branden als hét kennis- en opleidingscentrum v oor de internationale horti business.

De Greenport Horti Campus is een netwerkorganisatie van bedrijven, lokale overheden, kennis- en

onderwijsinstellingen gericht op het realiseren van deze doelstellingen. De Greenport Horti Campus gaat daarbij uit

van krachtige samenwerking binnen haar werkgebied: in Westland, Oostland en Barendrecht. Hiertoe organiseert zij

projecten en programma’s die bijdragen aan een sterke, kennisintensieve Greenport. Om deze doelstellingen te

bereiken is de Stichting Greenport Horti Campus op 12 november 2012 opgericht. Vanaf 1 januari 2017 vallen
de werkzaamheden van de Stichting onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Greenport West-Holland.

2. Lopende projecten

Project MRDH - TECH

In opdracht van Gemeente Westland is het project MRDH - TECH (Technology Education Center Hortitech). Dit project richt

zich op de doorontwikkeling van het technisch onderwijsaanbod op het World Horti Center en kent de volgende onderwerpen:

ontwikkeling onderwijsaanbod, inrichting TECH facility (All Climate Greenhouse en Technische werkplaats WHC) en het 

ontwikkelen van online curususmateriaal. Dit project is in 2019 inhoudelijk afgerond (slotbetaling in 2020).

IDC Agrologistiek

In opdracht van gemeente Barendrecht heeft Stichting GHC in samenwerking met ondernemers en kennis-

instellingen gewerkt aan het verbeteren van de logistiek binnen de Greenport. Hierbij is met name aandacht

besteed aan de digitale component. Middels het opleveren van een uitgebreide projectrapportage 

is het project in 2019 inhoudelijk afgerond (slotbetaling in 2020).

Fieldlab Freshteq

Het Fieldlab Freshteq is een samenwerkingsverband tussen diverse kennis- en onderzoeksinstellingen binnen de tuinbouw:

Innovation Quarter, TNO, TU Delft Wageningen Universiteit en Demokwekerij / Proeftuin Zwaagdijk. Stichting GHC treedt op als

penvoerder van het project. De doelstelling van het project is het verzorgen van praktijgerichte innovaties en onderzoek op 

gebied van technologie teneinde de bedrijven in het tuinbouwcluster in staat te stellen hun leidende positie te behouden.

In samenwerking met bedrijven wordt onderzoek gedaan naar nieuwe teelttechnieken en technologiën welke 

in het WHC geëxposeerd worden. 

Fieldlab Vertical Farming

In 2019 is het Fieldlab Vertical Farming gestart met als doelstelling om gestructureerd onderzoek te doen naar de toepassingsmogelijk-

heden van Vertical Farming voor het telen van groenten. De wereldbevolking stijgt snel en de beschikbare landbouwgronden nemen af. 

In samenwerking met een tiental kennispartners en een groep van ondernemingen wordt onderzoek gedaan naar deze toepassing.

Stichting GHC treedt hierbij op als penvoerder. 

3. Verkrijgen ANBI status

Stichting GHC heeft op 1 juli 2019 de formele toekenning van de Belastingdienst ontvangen dat zij voldoet aan de eisen van een Algemeen

Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt mogelijkheden voor de stichting voor het fiscaal vriendelijk bijeenbrengen van onderzoeksgelden

welke passen binnen de statutaire doelstellingen van de stichting. Deze voordelen gelden voor zowel particulieren als bedrijven. 

Vlaardingen,    september 2020

G. Kant C.C.B. Meijeraan

Voorzitter Secretaris en Penningmeester
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Stichting Greenport Horti Campus

te Vlaardingen

Balans per 31 december 2019

(voor verwerking resultaatbestemming)

Activa

Liquide middelen 103,478 112,479

Totaal activa 103,478   112,479   

Balans per 31 december 2019

(voor verwerking resultaatbestemming)

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve - -

Resultaat boekjaar -           -

-           -           

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten 103,478   112,479   

Totaal passiva 103,478   112,479   

€

31 december 2019

€

31 december 2018

€

31 december 2018

€

31 december 2019
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Stichting Greenport Horti Campus

te Vlaardingen

Exploitatierekening over 2019

Baten

Bijdragen opdrachtgevers 309,706 38,402

Lasten

Personele lasten 309,624 38,335

Totaal lasten 309,624 38,335

Saldo baten en lasten 82 67

2018

€

2019

€
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Stichting Greenport Horti Campus

te Vlaardingen

Grondslagen voor de jaarrekening

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur

De inventaris en apparatuur worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs

verminderd met afschrijvingen, bepaald op basis van de economische levensduur.

Op het moment van aanschaf wordt er afgeschreven op de investering.

De afschrijving geschiedt lineair.

De gehanteerde afschrijvingspercentage zijn:

- Hard en Software 25.00%

- Audiovisuele middelen 10.00%

- Kantoorinventaris 10.00%

- Overig inventaris 10.00%

Vlottende activa

Vorderingen en schulden

Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met een

voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Positieve resultaten worden verantwoord in het  

jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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Stichting Greenport Horti Campus

te Vlaardingen

Toelichting op de Balans per 31 december 2019

31-12-2019 31-12-2018

Liquide middelen

Rabo bank 103,478       112,479        

103,478       112,479        

Eigen vermogen

31-12-2019 31-12-2018

Algemene reserve € €

Saldo 1 januari - -

Resultaat - -

Saldo 31 december -               -               

Kortlopende schulden

Demokwekerij MRDH - TECH 108,000       86,400          

Overige projectmatige verplichtingen 3,443           3,186            

Fieldlab FreshTeq -               -                

IDC Agrologistiek -7,965          22,893          

Nog te betalen kosten 103,478       112,479        
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Stichting Greenport Horti Campus

te Vlaardingen

Toelichting op de exploitatierekening over 2019

2019 2018

€ €

Bijdragen Programmateam:

Vrijval overige projecten 674              

-              674              

Vrijval IDC Agrologistiek 339             14,754         

Bijdragen Fieldlab Freshteq 270,182      22,973         

Bijdrage Vertical Farming 10,185        

Bijdrage MRDH - TECH 29,000        -              

Totaal baten 309,706      38,402         

Personeelslasten

Personele lasten

- MRDH - TECH 29,000        -              

- IDC Agrologistiek 14,754         

- Fieldlab Freshteq 270,182      22,973         

- Vertical Farming 10,185        -              

Overige projecten 257 607              

309,624      38,335         

Totaal lasten 82              309,624      38,335         

Saldo baten en lasten 82               67                

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke baten 10                

Rentelasten en soortgelijke kosten 82               77                

82-               67-                

Netto resultaat 0-                 -              
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Overige gegevens

Stichting Greenport Horti Campus

te Vlaardingen

Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling: Stichting Greenport Horti Campus

Adres: Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer

Postadres: Postbus 182

Postcode/Plaats: 2665 ZK Bleiswijk

E-mail: info@greenport-horticampus.nl

Contactpersoon: P.A. Hoogeboom

Telefoon: 06-54995747
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Gert Kant

14-09-2020

Coen Meijeraan
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