
	  
	  
	  
	  
	  

Activiteitenkalender / Agenda De Rozenhof Lottum 2016

20/21 februari Deelname aan de Touristenbeurs in Kalkar (D);

27 april Presentatie tijdens uitkomen van Rozenkoningin

1 mei Start Seizoen Rozenkenniscentrum in De Rozenhof;

7 juni Opening Rozenfestijn in Kasteeltuinen Arcen;

19 juni Start Week van de Potroos in De Rozenhof;

26 juni Einde Week van de Potroos en prijsuitreiking;

12/15 augustus Presentatie De Rozenhof tijdens Rozenfestival;

29 augustus Opening van “Kunst in De Rozenhof” presentie van diverse
kunstvoorwerpen in de Toprozentuin van De Rozenhof;

3 september Presentatie tijdens Walk for The Roses welke door Lottum loopt.

31 oktober Officiële sluiting van het Rozenkenniscentrum en de expositie van Kunst in
De Rozenhof;

3 november Deelname aan de “Bus-idee dag” in het Planetarium in Boskoop;

Alle activiteiten vanuit De Rozenhof zijn er op gericht potentiële bezoekers naar De Rozenhof
te krijgen om hen in de Toprozentuin en het Rozenkenniscentrum kennis te laten maken met
rozen die in ons klimaat zonder inzet van bestrijdingsmiddelen goed gedijen. Waarbij evenals
in 2015 is gekozen ook actief bezoekers te werven buiten de regio. In de Toprozentuin kunnen
de bezoekers de milieuvriendelijke te houden rozen, die een antwoord vormen op de trend
naar DUURZAAMHEID, zelf beoordelen en ervaren dat het verhaal dat wij op externe
presentaties en in het Rozenkenniscentrum proberen uit te dragen ook werkelijk haarbaar is.
Dit alles met als uiteindelijk doel de kopers van rozen te bewegen bij hun aankoop een
weloverwogen keuze te maken voor het assortiment rozen dat een gezonde roos in hun tuin
zal opleveren. Hiermee ook de markt dwingen, bij hun keuze van te telen rozen, meer gehoor
te geven aan de vraag naar dit gezonde en DUURZAAM assortiment rozen.



	  

Winst en verliesrekening Stichting Rozenhof Lottum 2016

Debet / Kosten Credit / Opbrengsten

Directe kosten 26.727 Opbrengsten 63.188

Indirecte kosten 31.914

Resultaat 4.547

63.188 63.188

Balans Stichting Rozenhof Lottum per 31-12-2016

Debet / Activa Credit / Passiva

Materiele vaste activa 42.147 Sitchtingskapitaal 80.628

Vlottende aktiva 13.106 Resultaat 2016 4.547

Liquide middelen 37.269 Voorziening 1.809

Kortlopende schulden 5.538

Totaal activa 92.522 Totaal passiva 92.522


