
 

 

Jaarverslag 2021 

 

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de Stichting Tiel Centrum XL.  

Onze missie is het bijdragen aan de ontwikkeling van Tiel tot een groene, lommerrijke, 

gezellige, kleurrijke, schone, veilige en bruisende stad met een creatieve uitstraling. Een 

plaats waar inwoners elkaar ontmoeten, de handen inéén slaan en samen aan het werk 

gaan en elkaar zo beter leren kennen. Wij streven er naar : 

 de leefbaarheid van Tiel te vergroten met groen en kleur en kunst. 

 de sociale cohesie te versterken door samen te werken en elkaar te ontmoeten. 

 dat kinderen ons met hun open blik inspireren bij onze ontwerpen. 

 dat diverse groepen jongeren ons helpen bij de uitvoering van onze plannen. 

 samen al doende tot een ontwerp en een eindresultaat te komen (co-creatie). 

 dat iedereen die meedoet aan ons project eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
voelt en neemt. 

 
Wij werken aan de realisatie van onze doelen door deelname aan jaarlijks terugkerende 

evenementen zoals ‘Burendag’ en ‘NL doet’. 

Het jaar 2021 stond in het teken van de verdere realisatie van het project Vlindertuin de 

Zindering. Dit betreft de aanleg van een Vlindertuin van 2300m2 boven de ondergrondse 

parkeergarage De Westluidense poort in Tiel. De in het najaar 2020 aangelegde tuin kwam 

in 2021 tot bloei en is door de enthousiaste vrijwilligersgroep verder verfraaid en 

onderhouden. 

Ook het aan de Vlindertuin verbonden project Zadenbibliotheek is in 2021 gerealiseerd.  In 

de fraai vervaardigde ladenkast in de naastgelegen bibliotheek worden zaden uit de 

Vlindertuin verzameld en gesorteerd en gratis aangeboden aan het publiek, met het verzoek 

ook zaden uit eigen tuin in te leveren. 

De officiële opening van Vlindertuin en Zadenbibliotheek vond op 4 september 2021 plaats 

in een feestelijke openlucht bijeenkomst op het John van Burenplein naast de Vlindertuin. 

Toekomst: 

Gedurende het jaar 2022 zal worden gewerkt aan de verdere professionalisering van de 

vrijwilligersorganisatie. Daarbij onderscheiden wij drie onderdelen:  

• Het onderhouden van de Vlindertuin zal worden gecontinueerd met de vrijwilligersgroep.     

• Het organiseren van de Vlindertuin Academy met allerlei sociale ontmoetingen, leerzame             

en culturele activiteiten rondom de Vlindertuin en de Zadenbibliotheek.                                    

• Het verder activeren van de Zadenbibliotheek: een actieve community opbouwen met 

interesse voor zaden en zaaien en alles wat daarmee te maken heeft.  



Daarnaast zullen bepaalde onderdelen van het Vlindertuinproject worden afgerond: het 

plaatsen van een kunstwerk, bankjes en zonnepanelen, het aanleggen van verlichting, het 

maken van filmpjes achter QR-bordjes, etc.).  

De nog te verwachte kosten zullen worden gedekt uit aanwezige cash middelen en nog te 

verwachten subsidies. 

 

 

 

Balans Stichting Tiel Centrum XL 
      

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020 

      

Liquide middelen € 36.553 € 43.227 

      

Totaal Activa € 36.553 € 43.227 

      

Vermogen € 36.553  € 43.227  

      

      

Totaal Passiva € 36.553 € 43.227 

 

 

Staat van baten en lasten  Stichting Tiel Centrum XL     

  2021 2020 
Baten      

Subsidies Burendag € 800 € 550 

Subsidies online educatie aanloop Vlindertuin  - € 4.000 

Ontvangen Subsidies en donaties Vlindertuin en zadenbibliotheek € 72.384 € 72.720 

      

Baten van subsidies  € 73.184 € 77.270 

Lasten     

Leskosten educatie Vlindertuin  - € 4.190 

Lasten Burendag € 918 € 333 

Lasten Vlindertuin en zadenbibliotheek € 78.610 € 30.169 

Algemene lasten van de Stichting  € 331 € 375 

Som van de lasten € 79.859 € 35.067 

Dotatie bestemmingsreserve   € 35.000 € 42.000 

Vrijval bestemmingsreserve  € 42.000   

Saldo van baten en lasten € 325 € 203 

 


