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Algemeen
De activiteiten waarop st. Landgoed de Lieskamp zich richt bestaan uit het onderhoud en
behoud van het landgoed. Het landgoed is opengesteld en wandelaars kunnen over de
gemarkeerde paden wandelen. Het harsloerpad (klompenpad) en het trekvogelpad lopen
over ons landgoed.
Activiteitenverslag
De landgoeddag werd nog wel gehouden in februari 2020, en we hebben een deel van het
hakbosje onder handen genomen en takken rillen gemaakt. Direct daarna kwamen alle
activiteiten tot een stilstand door de Corona pandemie. Onderhoud ging natuurlijk wel
gewoon door. Vervangen van een van de lindes langs de egelsteeg (aanplant 2018) die het
niet had gered. De opening van de theetuin was geplanned voor april 2020, maar moest
worden uitgesteld. 2020 is het eerste groeijaar van de “vergeten fruit” bomen die zijn
aangeplant in onze bongerd.

Balans per 31-12-2020

(in euro's)

(in euro's)

31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA
Vorderingen

0

0

Liquide middelen

1,180

1,275

TOTAAL

1,180

1,275

1,180

1,275

0

0

1,180

1,275

PASSIVA
Reserves
Overige schulden
TOTAAL
Toelichting balans
Inkomsten uit reguliere giften en de uitgaven waren in 2020 in balans. Ca EUR 100 ingeteerd
op de reserves.

Staat van baten en lasten 2020

(in euro's)

(in euro's)

2020

2019

Opbrengsten
Giften + adoptie fruitbomen

4.132

4.000

-

-

180

154

Loonwerk

2.560

2.152

Aanschaf materialen en nieuwe aanplant

1.235

45

-

-

253

1.045

-

-

(96)

604

Uitgaven
Oprichtingskosten
Administratiekosten (KvK/bank)

Leges vergunning
Onderhoud machines
Kleine reparaties en gebruiksartikelen
Resultaat
Toelichting staat van baten en lasten

Vanaf 2020 hebben we een kleine extra inkomsten bron middels adopties van de vergeten
fruitbomen in de bongerd.
2020 is het eerste jaar dat we uitgaven hebben voor vervanging van hekwerk. Na 10 jaar dienst
moeten de eerste staanders en liggers worden vervangen.
Datum: 20-04-2021

