Eeuwigdurende obligaties
aan toonder

Waardevast én waardevol
Sinds haar oprichting in 1978 hee! Stichting Grondbeheer een heldere
missie: vruchtbare landbouwgrond veiligstellen voor huidige en toekomstige generaties. In de afgelopen decennia zijn we gestaag gegroeid:
we beheren inmiddels 215 hectare landbouwgrond verspreid over 14
(erf)pachtbedrijven. Tot nu toe kochten we de hectares aan met schenkgelden en legaten. Landbouwgrond is extreem duur waardoor onze groei
traag verloopt. Tegelijkertijd is landbouwgrond extreem waardevast.
De stichting is sinds haar oprichting dus een financieel stabiele en gezonde
organisatie. De tijd hee! ons echter ingehaald. De vraag naar gezonde
voeding hee! een hoge vlucht genomen en op de Warmonderhof,
de opleiding voor biodynamische landbouw, studeert een groeiend aantal
boeren en tuinders af. De vraag naar biodynamische landbouwgrond zal
op de korte termijn ook toenemen. Stichting Grondbeheer hee! hierin
een taak: zorgen dat die landbouwgrond beschikbaar komt. Het werven
van schenkgelden blij! onverminderd urgent. Om meer slagkracht te
krijgen, hebben we nu ook een nieuw financieel product ontwikkeld:
eeuwigdurende obligaties. Met dit product willen we de interesse wekken
van investeerders die hun spaargeld aan het werk willen zetten voor
een waardevolle wereld.
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Geld als motor van
een duurzame wereld
Een bescheiden winst voor jezelf en een groots rendement voor
de aarde. Onder dat motto introduceert Stichting Grondbeheer
een nieuw financieel product: eeuwigdurende obligaties aan
toonder in biodynamische landbouwgrond. Kees van Biert,
voorzitter van de Raad van Bestuur, legt uit wat de economische
en ecologische aspecten van de obligaties zijn.
“Onze reden om met obligaties te starten, is om antwoord te kunnen
geven op een vraag uit de samenleving. Op de korte termijn gaan er
tientallen biodynamische boeren en tuinders met pensioen die geen
bedrijfsopvolger binnen de familie hebben. Zij willen hun vruchtbare
levenswerk veilig stellen en hebben aangeklopt bij Stichting Grondbeheer.
Hun wens is dat wij de grond vrij maken. Dat doen we door het aan te
kopen en het zonder winstoogmerk te verpachten aan de nieuwe
generatie boeren en tuinders. Voor het vrij maken van die tientallen
bedrijven is veel geld nodig. Hoewel Stichting Grondbeheer structureel
schenkgeld ontvangt en ook met regelmaat een legaat, is dat niet
voldoende om aan de huidige vraag te kunnen voldoen. Obligaties zijn
een veilige vorm om snel kapitaal bijeen te brengen voor substantiële
grondaankopen. Het is veilig omdat de waarde van de obligatie gedekt
wordt door de waarde van de grond en omdat de rente betaald wordt uit
de pacht die de grond opbrengt.”
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Wat is een eeuwigdurende obligatie aan toonder?
“Een obligatie is niets meer en niets minder dan een
schuldpapier: een vordering waar een verplichting tegenover
staat. De vordering is het uitgeleende bedrag. De verplichting
is de jaarlijkse rente die Stichting Grondbeheer over de
vordering betaalt aan de obligatiehouder. Aan toonder betekent
dat de obligaties vrij verhandelbaar zijn. De eigenaar kan zijn
obligaties dus verkopen of schenken aan een andere
rechtspersoon. Eeuwigdurend betekent dat er geen aflossing
mogelijk is maar dat Grondbeheer wel bereid is om eeuwig
rente te betalen over het geleende geld. Onze motivatie om
voor eeuwigdurende obligaties te kiezen, komt voort uit onze
doelstelling: het vrij maken van grond. Zonder aflossingsverplichting is de grond werkelijk vrij van aflossingsdruk.”

Wat is het rendement?
“De obligaties zijn geen liefdadigheid maar een verantwoord
economisch model. De rente is gerelateerd aan de pacht die
de boer kan betalen vanuit een gezonde bedrijfsvoering.
Naast de marktconforme – dus bescheiden – rente is het
maatschappelijke rendement wel groots. Als spin-oﬀ van
de biodynamische bedrijfsvoering neemt de bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en kwaliteit van onze leefomgeving
alleen maar toe. We zoeken dus investeerders die het
maatschappelijke rendement voorop stellen en hun geld aan
het werk willen zetten voor een mooie en schone wereld.”

“Het is mijn droom dat iedere Nederlander de verantwoordelijkheid neemt voor het aantal vierkante meters landbouwgrond
dat nodig is voor zijn of haar eigen voedselproductie. Ik kan me
voorstellen dat het voor grootouders een krachtig gebaar is
om letterlijk een stukje vruchtbare aarde door te geven aan
hun kleinkinderen. Enerzijds geef je ze mee waar ons voedsel
vandaan komt en anderzijds is de jaarlijkse rente voor kinderen
een mooi zakcentje.”

“Voor grootouders is het een
krachtig gebaar om letterlijk
een stukje vruchtbare
aarde door te geven aan
hun kleinkinderen.”
Wat is de waarde van geld?
“Ik hoop dat de uitgi!e van onze obligaties een discussie op
gang brengen over rendement. Geld is namelijk alleen wat
waard als er ook voedsel, drinkwater en schone lucht
beschikbaar is. De toekomst van ons ons geld hangt dus
nauw samen met de toekomst van onze landbouwgrond.”
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Stappenplan:
zo wordt u (of uw kind/
kleinkind) obligatiehouder
De obligaties hebben een tegenwaarde van
€ 500,- euro en een eﬀectieve startrente van 1,5%.
Als u bijvoorbeeld 10 obligaties aanscha#, levert
dat jaarlijks € 75,- euro op.

Aankoop van de obligaties kan op twee manieren:
1. Via het verkoopplatform op de website van Stichting
Grondbeheer: www.bdgrondbeheer.nl. Na het invullen
van een aantal gegevens vindt de betaling via iDEAL
plaats. Binnen een week ontvangt de obligatiehouder de
eeuwigdurende obligaties aan toonder als pdf-bestand.
2. Via het formulier Aankoop Eeuwigdurende Obligaties.
Dit formulier is te downloaden op de website en opvraagbaar bij de stichting via e-mail en telefoon. In dat geval
vindt de betaling plaats via een acceptgiro of eenmalige
incasso. De obligatiehouder ontvangt de eeuwigdurende
obligaties aan toonder per post. Tegen meerkosten
kunnen de obligaties aangetekend worden verzonden.
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Indexatie
Het rentepercentage wordt vij#aarlijks geïndexeerd met
de gemiddelde inflatie (of deflatie) gemeten via de
Consumenten Prijsindex (CPI). Via indexatie zal de rente
maximaal oplopen tot 4% per jaar. Wanneer er gemiddeld
deflatie is opgetreden, zal de nieuwe rente lager uitvallen.

Toezicht
De Raad van Toezicht van de stichting zal erover waken
dat te allen tijde voldoende zekerheden worden
aangehouden voor de tegenwaarde van alle uitstaande
obligaties. De aanbieder en de uitgi!e van deze obligatie
valt onder de vrijstellingsregeling Wet toezicht
eﬀectenverkeer 1995. De aanbieder van deze obligaties
staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM).

Communicatie
De stichting informeert de obligatiehouders over de
voortgang door middel van een jaarlijkse gedrukte
nieuwsbrief en optioneel ook digitale kwartaalberichten.
Eens per jaar organiseert de stichting een
ontmoetingsdag voor investeerders op een relevant
pachtbedrijf. Op de website van de stichting worden de
jaarrekeningen gepubliceerd.

Verhandelen
De obligaties zijn aan toonder dus verhandelbaar. De prijs ligt niet vast en wordt bepaald
door de markt. Bij doorverkoop kan de prijs
hoger of lager zijn dan de aankoopsom.
Het kan voorkomen dat er meer aanbod dan
vraag is naar eeuwigdurende obligaties; het
zal dan langere tijd duren voordat er nieuwe
kopers zijn. Als de vraag naar eeuwigdurende
obligaties groter is dan het aanbod dan kan
de stichting nieuwe eeuwigdurende
obligaties aan toonder aanbieden. Er bestaat
geen mogelijkheid tot het inleveren van de
obligaties tegen contanten bij de stichting.

Twee
vragen
aan...

“Een investering in de eeuwig durende obligaties
hee! een laag risico. De obligaties hebben namelijk
een onderpand in landbouwgrond: dat kan niet
afbranden, dat kan niet verdwijnen. Bovendien zal
er in Nederland altijd behoe!e zijn aan landbouwgrond. Grondbeheer is een stichting zonder
winstoogmerk met maar één specialisatie:
het aankopen en beheren van biodynamische
landbouwgrond. Dat maakt Grondbeheer een
solide en betrouwbare partner.”

Wat is de kans?

Risico’s
Obligaties kennen een ander risicoprofiel
dan sparen. De handelswaarde en de
verhandelbaarheid staan niet vast.
Het betre! hier eeuwigdurende obligaties.
Dat betekent dat Stichting Grondbeheer
de obligatielening niet aflost.
Meer weten? Vraag de prospectus aan bij
Stichting Grondbeheer via
info@bdgrondbeheer.nl of bel 0343-712080

Wat is het risico?

Ronald van der Giessen
Directeur Oranje Fonds
en toezichthouder van
Stichting Grondbeheer

“De obligaties zijn een nieuwe financieringsmethodiek om landbouwgrond aan te schaﬀen en
beschikbaar te stellen aan biodynamische boeren
en tuinders. De obligatiehouder ontvangt een
redelijk rendement op een investering met een
beperkt risico. In de Europese omgeving is dat
moeilijk te vinden; op dit moment wordt er zelf
negatieve rente gerekend. Het doel van de
obligaties is om de duurzame landbouw in Nederland
te bevorderen. Respect voor bodem, plant, dier en
mens hee! de biodynamische landbouw hoog in het
vaandel staan. Dat respect voor onze leefomgeving
is tevens de meerwaarde van de obligaties.”
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Rendement van de eeuwigdurende
obligaties aan toonder
Economisch rendement
• Een eﬀectieve startrente van 1,5% over
de aankoopwaarde van de obligatie.

Maatschappelijk rendement
• Behoud van vruchtbare landbouwgrond op
de lange termijn; eenmaal aangekochte
hectares verkoopt de stichting nooit
meer en blijven eeuwigdurend beschikbaar
voor biodynamische landbouw.
• De ontwikkeling van klimaatherstellende
landbouw, waarin via humus-opbouw in
de bodem significante hoeveelheden CO2
uit de atmosfeer worden vastgelegd.
• Toename van biodiversiteit en de
ontwikkeling van een afwisselend landschap.
• Het behoud van schone bodems,
lucht en grondwater (geen vervuiling
door chemische bestrijdingsmiddelen
en kunstmest).
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• Het behoud van vruchtbare bodems en
voedselproductie in een veranderend
klimaat. Biodynamisch bewerkte bodems
hebben een betere bodemstructuur en
daardoor een grotere capaciteit om zowel
bij droogte als wateroverlast het water vast
te houden; de bodems (en oogsten) zijn
daardoor minder kwetsbaar voor extreem
weer en erosie.
• Respectvolle omgang met mensen, dieren,
planten en natuur.

Investors presentation
Wilt u als club, bedrijf of organisatie meer
weten over de eeuwigdurende obligaties?
Dan kunt u ons uitnodigen voor een
investors presentation via
info@bdgrondbeheer.nl.

Stichting Grondbeheer

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht vormt het hoogste orgaan
van Stichting Grondbeheer en ziet toe dat
de missie, doelstellingen en continuïteit worden
geborgd door de Raad van Bestuur.

Biodynamische landbouwgrond in goede handen
over de generaties heen, dat is waar Stichting
Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden
en de uitgi!e van eeuwigdurende obligaties
aan toonder maakt Stichting Grondbeheer
landbouwgrond vrij en verpacht die aan
biodynamische boeren en tuinders. Op deze
manier biedt Grondbeheer een eigentijdse
oplossing voor duurzaam rentmeesterschap,
bodembeheer en voedselproductie omdat:

Max Rutgers van Rozenburg, Voorzitter
Bedrijfsadviseur
Ronald van der Giessen
Directeur Oranje Fonds
Willem Meijers
Senior Accountmanager Nationaal Groenfonds
Christina van Tellingen
Arts

• biodynamische landbouw de kortste weg
is naar een schone, diervriendelijke en
levendige aarde;
• we vandaag en in de toekomst vruchtbare
landbouwgrond nodig hebben voor de
productie van gezonde en vitale voeding;
• de opbouw van vruchtbare bodem het
levenswerk is van boeren en tuinders, dat wij
op deze manier kunnen doorgeven aan
de volgende generatie.

CONTACT
Stichting Grondbeheer
0343 71 20 80
info@bdgrondbeheer.nl

p/a Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen

Raad van Bestuur
Het rentmeesterschap, het werven van gelden
en de aankoop van nieuwe landbouwgrond wordt
uitgevoerd door de Raad van Bestuur.
Kees van Biert, Voorzitter
Partner JBR Management
Consultants & Corporate Finance
Severijn Velmans, Penningmeester
Rentmeester

NL 32 TRIO 0198 48 61 97
t.n.v. Stichting Grondbeheer
Driebergen

COLOFON
Eindredactie Severijn Velmans
Tekst Annelijn Steenbruggen
Vormgeving Ontwerpwerk
Drukwerk SpringerUit
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Als de grond vrij is van lastendruk kan de pachtprijs voor de
boeren en tuinders omlaag. Met de aflossing van de lening
krijgt Stichting Grondbeheer ook weer financiële ruimte om
andere biodynamische bedrijven aan te kopen.
Bent u een doener met een rijk hart? Dan bent u 1 van de 500
die wij zoeken voor de Hondspol500. Kleine, gemiddelde en grote
schenkers geven samen meer dan de som der delen.
De 30 hectare van de Hondspol is namelijk meer dan grond: het is
een vruchtbare bodem waar we nu en in de toekomst van kunnen
oogsten en leven.

De Hondspol500 zijn 500 doeners met een rijk hart
die met vereende schenkkracht een daad willen
stellen voor een duurzame wereld: het vrij maken
van de biodynamische landbouwgrond onder zorgboerderij de Hondspol. En u kunt meedoen, anoniem
of met naamsvermelding van uzelf of uw bedrijf!
Het groene pareltje in Driebergen werd door financiële
problemen van de voormalige eigenaar bedreigd. Om het voortbestaan van De Hondspol zeker te stellen, hee! Stichting
Grondbeheer zich over de 30 hectare landbouwgrond ontfermd.
Om de grond te kunnen kopen, hee! Grondbeheer een lening
afgesloten bij Triodos Bank. Het doel van de Hondspol500 is
om deze lening binnen 7 jaar af te lossen.
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Zo kunt u meedoen (anoniem of met naamsvermelding):
• Een periodieke schenking met een looptijd van minimaal
5 jaar; uw jaarlijkse bijdrage is volledig fiscaal a!rekbaar.
• Als donateur of met een eenmalige schenking; uw bijdrage
is deels fiscaal a!rekbaar.
• De aankoop van een eeuwigdurende obligatie aan toonder
à 500 euro per stuk; de obligaties zijn verhandelbaar
en hebben een startrente van 1,5%.
• Een pakket op maat voor uw financiële situatie; onze penningmeester neemt contact met u op.
Richtbedrag
Elke bijdrage is welkom. Wilt u toch graag een richtbedrag weten?
We streven naar een gemiddelde van 3500 euro per schenker
of obligatiehouder verspreid over 7 jaar.

