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ALGEMEEN

1.

Bedrijfsactiviteiten
De stichting is opgericht op 29 december 1978.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eemen Flevoland onder nummer 41178254. De vestigingsplaats van de
stichting is Driebergen-Rijsenburg.
De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 19 december
2013.
De doelstelling van de onderneming is volgens artikel 2.1 van de
statuten:
Het bevorderen van het agrarisch landgebruik in het kader van een
gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie, één
en ander volgens de biologisch dynamische methode, waarvoor de
grondslagen zijn gelegd door Rudolf Steiner.
De beheerde oppervlakte bedraagt ultimo 2015 184,6312 ha.

2.

ANBI Status
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw is door de
Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) op 1 januari 2008.
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ANALYSES

Financiële positie
2016
€

2015
%

€

%

Vermogensstructuur:
Vaste activa
Vlottende activa

6.456.149
421.778

93,9%
6,1%

4.540.693
333.099

93,2%
6,8%

Totaal activa

6.877.927

100,0%

4.873.792

100,0%

Reserves en fondsen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

3.705.228
2.876.738
295.961

53,9%
41,8%
4,3%

3.334.937
1.265.015
273.840

68,4%
26,0%
5,6%

Totaal passiva

6.877.927

100,0%

4.873.792

100,0%

Werkkapitaal:
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Af:
Kortlopende schulden

36.765
385.013

53.860
279.239

421.778

333.099

295.961-

273.840-

125.817

59.259

€
Werkkapitaal per 31 december 2015
Werkkapitaal per 31 december 2016

59.259
125.817

Toename werkkapitaal

66.558
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BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

1.

Samenstelling bestuur
Dhr. C. van Biert
Dhr. S.F. Velmans

voorzitter
secretaris/penningmeester

De jaarrekening 2016 is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering
gehouden op 31 maart 2017.

Dhr. C. van Biert
voorzitter

Dhr. S.F. Velmans
secretaris/penningmeester
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Voorwoord
Afgelopen jaar is Stichting Grondbeheer (GB) in een goede flow gekomen. Het nieuwe elan
begon in de lente met het ondertekenen van de koopakte voor de 30 hectare landbouwgrond
van zorgboerderij de Hondspol in Driebergen. Dit aankoopproces was het laatste zetje dat wij
nodig hadden om het idee van obligaties in landbouwgrond handen en voeten te geven.
Met de uitgifte van obligaties richten we ons naast schenkers nu ook op investeerders die hun
spaargeld aan het werk willen zetten voor een duurzame wereld. Obligatiehouders krijgen
financieel rendement in de vorm van rente en maken maatschappelijk rendement mogelijk in
de vorm van vitale voeding, vruchtbare aarde en het behoud van een mooi landschap.
De obligaties worden door zowel particulieren als fondsen gewaardeerd en aangekocht maar
tot nog toe hebben we met het product alleen bekendheid verworven in kleine kring. Om het
potentieel te kunnen verzilveren, zal de focus van onze communicatie in 2017 dan ook op de
naamsbekendheid van de obligaties worden gericht.
Voor het aflossen van de lening op de grond van de Hondspol hebben we de Hondspol500 in het
leven geroepen. Met deze campagne willen we 500 mensen uit het netwerk en de klantenkring
van de Hondspol actief betrekken bij het vrij maken van de grond. Als 500 mensen voor
gemiddeld 3500 euro eeuwigdurende obligaties kopen of een schenking doen dan kunnen zij
met elkaar een daad stellen voor de aarde. Het aflossen van de lening heeft behalve het
voortbestaan van de Hondspol namelijk een bredere maatschappelijke urgentie: zo krijgt GB op
korte termijn financiële ruimte voor nieuwe grondaankopen. De Naoberhoeve in Echten is de
eerstvolgende, hopelijk begin 2017.
De Hondspol500 vertegenwoordigt precies waar GB nu voor staat: het beschikbaar maken van
kapitaal in de vorm van giften, schenkingen én eeuwigdurende obligaties aan toonder voor het
vrij maken van grond. Daarbij zijn zowel het geld als de grond niet anoniem: mensen die zich
verbonden voelen met een bepaalde boerderij of tuinderij nemen met elkaar de
verantwoordelijkheid voor het veiligstellen van deze vruchtbare aarde.
Wanneer de grond van de ene boerderij (deels) is vrij gemaakt, kan de impuls doorgegeven
worden voor de aankoop van het volgende bedrijf. GB heeft hierbij de taak om een stevige
bedding te bieden en richting te geven aan deze groeiende flow.
Kees van Biert
Voorzitter Raad van Bestuur
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1. Intern
De Raad van Bestuur (RvB) bestond in 2016 uit Kees van Biert (voorzitter) en Severijn Velmans
(penningmeester & secretaris). Loes van Loenen (communicatie & fondsenwerving) is begin
2016 afgetreden; haar vacature is per 1 maart 2017 ingevuld door Manfred van Doorn.
Tekstschrijver en fondsenwerver Annelijn Steenbruggen heeft de RvB ondersteund bij
uitvoerende taken.
De Raad van Toezicht (RvT) bestond uit Max Rutgers van Rozenburg (voorzitter), Christina van
Tellingen (lid), Willem Meijers (lid) en Ronald van der Giessen (lid).
Wat betreft de ambities van GB: die zijn groot. De groeiende behoefte in de samenleving om
duurzaam om te gaan met de aarde en onze voedselbronnen vergroten de urgentie van GB. De
RvB voelt zich verantwoordelijk om dat potentieel te verzilveren. Manfred van Doorn is als
nieuwe bestuurder aangetrokken omdat hij de kwaliteiten en competenties aan boord kan
brengen om de naamsbekendheid en impact van GB te vergroten. Als spreker, verbinder en
inspirator zal hij zijn creativiteit en netwerk gaan inzetten voor het goede doel: de groei
aanjagen van het areaal vrije biodynamische landbouwgrond in Nederland.
2. Beleid
In 2015 heeft GB besloten om vast te houden aan het uitgangspunt dat elke geschonken euro in
grond wordt geïnvesteerd. Ook het kapitaal dat beschikbaar komt door de uitgifte en verkoop
van obligaties wordt volledig gebruikt om landbouwgrond aan te kopen of bestaande
financieringen af te lossen. Met de lancering van de obligaties blijft dus het financieel beleid
van GB ongewijzigd. Aan de inkomstenkant heeft GB pacht, rente en fondsenwerving. De
inkomsten uit pacht en rente worden aangewend om de operationele kosten van GB te dekken.
De inkomsten uit fondsenwerving worden gebruikt om landbouwgrond aan te kopen.
GB werkt vanuit het ideaal van vrije grond. Dit betekent dat zij haar groeidoelstelling afstemt
op de beschikbare middelen en mogelijkheden. Afgelopen jaar uitte zich dat in de aankoop van
de Hondspol en het verder aflossen van de leningen op de gronden van Landgoed
Kraaybeekerhof en De Kromme Lepel. Met het aflossen van de leningen gaat de financiële
lastendruk van GB en daarmee de pachtprijs voor de boeren en tuinders gestaag omlaag.
Omdat het werven via de Hondspol500 voorspoedig verliep, konden we aan het einde van 2016
ook ruim € 185.000 extra aflossen op de lening van de Hondspol.
3. Financiën
3a. Algemeen
Het bestuur van GB heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar nieuwe methodes om
meer kapitaal beschikbaar te krijgen voor het aankopen van landbouwgrond. Hiertoe zijn
diverse vormen bestudeerd waarbij de kosten en risico’s zijn afgewogen. GB heeft uiteindelijk
gekozen voor de uitgifte van eeuwigdurende obligaties aan toonder. De obligaties zijn
verhandelbaar, maar kennen geen einde van een looptijd. Hierdoor krijgt GB beschikking over
kapitaal waar geen aflossingsdruk op staat en waarmee landbouwgrond vrij gemaakt kan
worden. Er is voor een startrente van 1,5% gekozen omdat dit een redelijk rendement geeft
voor de investeerders en het is tevens op te brengen door de boeren in de vorm van pacht. De
rente wordt elke 5 jaar geïndexeerd met de gemiddelde inflatie (CPI) over de voorgaande 5
jaar. GB heeft gekozen voor een 5 jaarlijkse gedempte inflatiecorrectie. Hierdoor loopt de
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pacht die GB moet vragen aan de boeren niet te snel op en wordt het rendement op de
obligaties voor een deel gecorrigeerd voor inflatie.
De obligaties van GB zijn goed ontvangen en eind december was er voor ruim 300K aan
obligaties verkocht.
3b. Toelichting jaarrekening
In bijlage I is de staat van baten en lasten over 2016 opgenomen. Hieronder een opsomming
van de bijzonderheden:
- De baten uit eigen fondsenwerving zijn hoger dan begroot. Door alle aandacht rondom de
aankoop van de landbouwgrond van de Hondspol en de verkoop van eeuwigdurende obligaties
heeft GB meer donaties ontvangen dan begroot.
- De overige baten zijn hoger dan begroot. De pachtinkomsten van de Hondspol zaten nog niet
in de begroting en deze zijn wel gerealiseerd. Verder zijn de overige baten, zoals de
vergoeding voor de insteek en de vrijval van insteeksommen, ook iets hoger dan begroot.
- De kosten besteed aan de doelstelling zijn hoger dan begroot. Deze kosten zijn hoger omdat
hier de niet begrote kosten voor de aankoop van de Hondspol inzitten, inclusief de daarbij
behorende rente en aflossing.
- De kosten voor de eigen fondsenwerving zijn praktisch gelijk aan de begrote kosten hiervoor.
De kosten voor beheer en administratie zijn hoger dan begroot omdat er meer algemene
kosten gemaakt zijn en niet begrote kosten voor de overdracht van DNR.
- Het saldo van de kosten voor de eigen fondsenwerving bedraagt 8,8%
- Samengevat had GB meer baten en meer kosten dan begroot omdat de kosten en de
inkomsten van de aankoop van de Hondspol niet begroot waren. Het algemene resultaat en
het resultaat van de bestemmingsreserve was hoger omdat we meer schenkingen ontvingen
dan begroot. Het resultaat van de continuïteitsreserve is praktisch gelijk aan de begroting
omdat GB per saldo geen overscheidingen had op de begrote kosten. De verdeling van de
kosten viel soms anders dan begroot, maar per saldo is het resultaat van de
continuïteitsreserve gelijk aan de begroting.
Kees van Biert en de leden van de RvT hebben besloten in 2016 af te zien van hun
vergoedingen. Deze middelen zijn grotendeels ingezet voor extra fondsenwerving. Daarmee
kwam het totaal beschikbaar budget voor communicatie en fondsenwerving op € 36.567.
3c. Mutatie reserves
Het financiële resultaat wordt verwerkt in de balansposten continuïteit- en
bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve betreft de balanswaarde van vrije grond en een
deel beschikbare liquiditeit voor aflossingen en nieuwe aankopen. De continuïteitsreserve
betreft de reserve die GB aanhoudt voor de dekking van de operationele kosten:
•

De continuïteitsreserve is van van € 354.179 naar € 295.400 gegaan.

•

De bestemmingsreserve stijgt van € 2.980.758 naar € 3.105.328 (€ 124.570 is het
resultaat fondsenwering plus toename materiële vaste activa (€ 115.927 + € 8.643).

•

Het totaal aan reserves komt hiermee op € 3.400.728
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3d. Besteding van schenkgeld
In 2016 is er € 115.927 aan schenkgeld ontvangen en kon er € 124.570 aan de
continuïteitsreserve worden toegevoegd. Het niet geoormerkte schenkgeld wordt gereserveerd
om aflossingsverplichtingen in de toekomst te kunnen voldoen. Het geoormerkte schenkgeld is
ingezet voor het aflossen van leningen van de betreffende bedrijven.
3e. Risicoprofiel en risicomanagement
Strategische risico’s
Ten bate van de aankoop van Kraaybeekerhof en de Hondspol heeft GB leningen afgesloten.
Samen met een aantal kleinere leningen staat er een resterende hoofdsom van
€ 3.178.238. Indien GB niet zou kunnen voldoen aan de verplichtingen, voortkomend uit deze
leningen, is het mogelijk dat Triodos Bank tot executie van een stuk landbouwgrond overgaat.
Kraaybeekerhof en de Hondspol vertegenwoordigen een hoge waarde en de leningen voor deze
financieringen zijn voor een aanzienlijk deel afgelost. Daarmee is de dekkingsgraad goed. Het
risico voor executie is daarnaast zeer laag omdat GB ruim voldoende liquiditeit heeft om de
aflossingsverplichtingen voor de komende 2 jaar te voldoen. De rente wordt voldaan uit de
opbrengst van de pachtgrond.
Risico’s uit wet en regelgeving
GB is in het bezit van een ANBI-status. De fiscus voert ten opzichte van nieuwe aanvragen een
heel strikt beleid, en er zijn ook gevallen bekend waar een bestaande ANBI-status op basis van
een strakkere uitleg van wet- en regelgeving is ingetrokken. Zonder ANBI-status zijn giften niet
meer fiscaal aftrekbaar en wordt de prikkel kleiner om aan GB te doneren. In 2013 heeft GB
haar ANBI-status laten toetsen door Ernst & Young en een externe belastingadviseur, waaruit
naar voren is gekomen dat GB nog steeds aan de normen voldoet. Wel is het zaak dat GB
aansluiting houdt bij de ontwikkelingen op het gebied van de gedragscode met principes over
goed bestuur, omdat deze in de toekomst mogelijk gekoppeld worden aan de ANBI-status. Het
is belangrijk dat GB, bij het eventueel in werking treden van nieuwe normen, waar nodig
aanpassingen doorvoert om aan de norm te blijven voldoen.
Operationele risico’s
De pachtinkomsten van GB bestaan voor een groot deel uit de pacht van enkele grote pachters,
waaronder Kraaybeekerhof, de Hondspol, de Korenbloem en Zonnehoeve. Het door welke
oorzaak dan ook wegvallen van de pacht van één van deze pachters heeft flinke invloed op de
beschikbare liquiditeit van GB. Het risico hierop lijkt echter klein, de pachters hebben tot nu
toe altijd aan hun verplichtingen voldaan. Daarnaast is er het komende jaar voldoende reserve
om dit risico op te vangen.
Mochten er toch problemen in de liquiditeit ontstaan die niet meer zijn op te vangen, dan
moet er (tijdelijk) gekort worden op de uitgaven. Een aantal van de uitgaven hebben een
dwingend karakter. Mogelijkheden om op de korte termijn de liquiditeit op peil te houden zijn:
1. Overleg met overige crediteuren over uitstel van betaling.
2. Overleg met financiers over uitstel of verlaging van de jaarlijkse aflossing.
3. Besparen op de organisatiekosten en de kosten voor communicatie en fondsenwerving.
4. Tijdelijk opschorten van de honorering van de RvB.
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5. De Nieuwe Rentmeester
De activiteiten en het vermogen van Stichting De Nieuwe Rentmeester (DNR) zijn afgelopen
jaar overgedragen naar GB. Begin 2013 is DNR opgericht met als doel om een voorportaal te
creëren voor boeren en tuinders, die hun grond bij GB willen onderbrengen. Het idee was dat
het met DNR eenvoudiger werd om vreemd vermogen aan te trekken waarmee we het
aankoopproces zouden kunnen versnellen. De doelstelling was om deze landbouwgrond in een
later stadium vrij te kopen en onder te brengen bij GB. In 2013 zijn binnen DNR twee aankopen
gedaan van bij elkaar een kleine 10 hectare. Omdat de financierbaarheid via deze weg toch
lastiger bleek dan voorzien, is het bij deze twee aankopen gebleven. Dit komt met name omdat
DNR onvoldoende volume had en weinig ruimte om leningen af te lossen. De rente kon voldaan
worden uit de pacht, maar er was onvoldoende marge om ook af te lossen. Het plan was om in
samenwerking met de pachters fondsen te werven maar in de praktijk lukte het niet om
voldoende aflossingscapaciteit te realiseren. Naast het financiële aspect is de afgelopen jaren
gebleken dat het werven van fondsen - en sinds kort ook de uitgifte van eeuwigdurende
obligaties aan toonder - beter werkt vanuit GB vanwege haar naamsbekendheid, historie en een
betere balans. Met andere woorden: via GB is de groeipotentie groter en realistischer dan via
DNR. Dat heeft de RvB en RvT doen besluiten om de DNR over te dragen aan GB.
6. Pachtbeleid en pachters
GB heeft een pachtbeleid ontwikkeld dat uitgaat van een pachtprijs die gebaseerd is op de
kwaliteit van de grond en het soort bedrijf. Bij de Hondspol wordt deze methode toegepast
over het deel van de grond dat al vrij is. Ook bij De Kromme Lepel is dit jaar de
pachtvoorwaarden ingevoerd omdat de 5-jarige overeenkomst afliep en omgezet kon worden in
een 30-jarig erfpachtcontract met opstalrecht. Met deze nieuwe overeenkomst is de pachtprijs
aanzienlijk omlaag gegaan en is de duurzame relatie tussen GB en de Kromme Lepel bevestigd.
De meeste andere bedrijven hebben nog een lopend (erf)pachtcontract; net als bij De Kromme
Lepel zal ook bij hen de nieuwe regeling in principe ingevoerd worden bij contractverlenging.
De rentmeester van GB had afgelopen jaar relatief veel werk door een aantal verwachte
bedrijfsovernames. Bij de Zonnehorst zijn de medewerkers, die na verloop van tijd het bedrijf
zouden overnemen, afgehaakt. De zoektocht naar ondernemers die een toekomst op deze
tuinderij willen opbouwen, is weer opgepakt. Dit keer wordt de hulp ingeroepen van Land&CO,
een organisatie die boeren helpt bij het vinden van overnamekandidaten. Ook het proces van
overname wordt begeleidt. Volgens de huidige ondernemers kan de overdraagbaarheid van het
bedrijf makkelijker gemaakt worden als GB de grond onder de gebouwen overneemt. Omdat
een duurzame bedrijfsopvolging een speerpunt is van onze missie, staan we hier voor open.
Voor de Grote Kamp zijn twee opvolgers gevonden maar het is nog niet zeker of dit rond komt.
Het overnameproces van de Naoberhoeve is in een stroomversnelling gekomen. Zij hebben een
adviseur in de arm genomen die hen helpt bij het finetunen van het ondernemingsplan. Dit
ondernemingsplan is zowel nodig voor de financieringsaanvraag van de maten voor aankoop van
de gebouwen met ondergrond als voor de financieringsaanvraag van GB voor de aankoop van de
landbouwgrond. Het doel is om begin 2017 de grond van de Naoberhoeve over te nemen.
Bij de Vrolijke Noot in Wapserveen lopen de huidige ondernemers tegen de pensioenleeftijd
aan. Afgelopen jaar is hun pachtcontract met 2 jaar verlengd. Dat is de tijd die zij nodig
hebben om hun bedrijf duurzaam over te dragen.
In de praktijk zijn onze pachters de echte grondbeheerders. Om elkaar bij te praten en te
inspireren, werd er jaarlijks een pachtersdag georganiseerd op een van de bedrijven. De
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afgelopen jaren werd de opkomst echter steeds kleiner. Gezien de ontwikkelingen in de
landbouw algemeen en bij GB in het bijzonder blijft het onverminderd belangrijk om elkaar
regelmatig te ontmoeten. Derhalve hebben we besloten om naar een nieuwe vorm voor de
pachtersdag te zoeken. Omdat de meeste pachters ook een bezoek brengen aan de BioBeurs in
Zwolle hebben we het idee opgevat om daar een lunchmeeting te organiseren.
7. Communicatie
In 2016 hebben we onze communicatiepijlen gericht op het in de wereld zetten van de
eeuwigdurende obligaties aan toonder en een campagne om schenkers en investeerders te
betrekken bij het vrij maken van de grond onder de Hondspol.
Voor de eeuwigdurende obligaties aan toonder is een nieuwsbrief uitgebracht waarin we aan de
hand van interviews en tabellen de aspecten van dit financiële product op een toegankelijke
manier hebben uitgelegd voor een breed publiek. Aanvullend is een prospectus uitgebracht.
Voor de website is een tool met database ontwikkeld waarmee de obligaties online besteld,
betaald en digitaal toegestuurd kunnen worden. Daarnaast kunnen mensen ook per telefoon en
post de obligaties bestellen. In het herfst- en kerstnummer van Antroposofie Magazine (oplage
7.000) hebben we op de achtercover geadverteerd en in Seizoener (oplage 9.000) kregen we bij
het plaatsen van een paginagrote advertentie een advertorial cadeau, waardoor we een mooie
spread in het kerstnummer hadden. Daarnaast stonden we in een landbouwspecial van Elsevier.
De normale oplage van Elsevier is 80.000, maar deze bijlage werd breder verspreid.
De campagne voor de Hondspol is gelanceerd onder de noemer Hondspol500. Veel beekjes
maken groot water. Als 500 mensen gedurende 7 jaar gemiddeld 500 euro per jaar schenken of
eenmalig gemiddeld 3500 euro aan obligaties aankopen, zijn we met vereende kracht sterk
genoeg om de 30 hectare van de Hondspol binnen 7 jaar vrij te maken. Naast een campagnepagina op de website is er voor de Hondspol500 een flyer gemaakt. Ook hebben we 8000
flessenkaartjes gedrukt die vanaf eind juni tot en met november via de zuivelflessen van de
Hondspol de wereld in zijn gegaan. De flyer van de Hondspol500 hebben we als insert
meegestuurd met het zomernummer van Motief, het ledenblad van de antroposofische
vereniging (oplage 3.500). De insert vond bedding in Motief door een essay over de persoonlijke
en maatschappelijke betekenis van vrije grond.
Dit jaar hebben we een unieke donatie in ontvangst mogen nemen: een promotiefilmpje.
Tijdens het Internationale Jaar van de Bodem in 2015 werd filmmaker Anne Gentenaar
gegrepen door het feit dat er wereldwijd zo onzorgvuldig met de bodems omgesprongen wordt.
Anne wilde graag een daad stellen ten bate van goed bodembeheer en werd donateur van GB.
Ze besloot dat ze met haar expertise als filmaker nog meer te bieden had dan geld alleen. Dat
resulteerde in een filmpje waarin ze de kijker binnen één minuut laat zien dat duurzaam
bodembeheer heel goed mogelijk is. We hebben het filmpje gepost op Facebook (2.600 views
en 30 reacties) en youtube (430 views).
De jaarlijkse papieren nieuwsbrief is in januari geschreven en in februari verstuurd. De website
is gerestyled en compatible gemaakt voor smartphones en tablets en vervolgens up-to-date
gehouden. Op Facebook werden er wekelijks berichten gepost en het aantal fans is gestegen
van 635 naar 850. In april, juni en oktober zijn er digitale nieuwsbrieven verstuurd naar circa
900 ontvangers, waarvan ruim 50% de nieuwsbrief ook heeft geopend. De jaardag, die
plaatsvond op de Hondspol, werd bezocht door 70 donateurs en geïnteresseerden. Een pachter
van de Noorderhoeve heeft een benefietlezing voor GB gegeven over vrije grond en de sociale
driegeleding bij de antroposofische vereniging in Amsterdam (15 bezoekers).
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Afgelopen jaar hadden we 3 belangrijkste nieuwsmomenten: de aankoop van de Hondspol, de
uitgifte van de eeuwigdurende obligaties aan toonder en de lancering van de Hondspol500. Ook
over de schenking van het filmpje hebben we een persbericht uitgebracht. De persberichten
werden alleen in bekende kring opgepikt en hebben niet de landelijke media gehaald.
8. Fondsenwerving
GB is dankbaar dat zoveel mensen hun schenkgeld besteden aan vrije grond. Ook in 2016
konden we weer rekenen op trouwe schenkers.
Onze donateurs en relaties hebben in februari de nieuwsbrief ontvangen. Aan onze vaste
donateurs is via de begeleidende brief gevraagd om hun jaarlijkse gift om te zetten in een
periodieke schenking. Die mailing heeft 10 periodieke donateurs opgeleverd, bij enkelen ging
het om een verlenging van een bestaande periodieke schenking. De studenten van
Warmonderhof en de sponsors die in november 2015 deelnamen aan de Warmonderhof
Sponsorloop voor vrije grond hebben ook deze nieuwsbrief toegestuurd gekregen met daarbij
een brief waarin zij uitgenodigd werden om donateur te worden. De verlengingen en nieuwe
aanmeldingen, die deze oproep heeft opgeleverd, vertegenwoordigen een periodieke schenking
van ruim 17 duizend euro in de komende 5 jaar.
Na de lancering van de eeuwigdurende obligaties aan toonder eind juni kwam er via de website
een gestage maar continue verkoop op gang van gemiddeld 21 obligaties per week. Wat opvalt
is dat het aantal obligaties per koper enorm uiteenloopt, van 1 tot 200 obligaties. Dat laat zien
dat we met dit product zowel kleine als grote investeerders aanspreken. Behalve particulieren
hebben ook organisaties en bedrijven interesse. Zo heeft bijvoorbeeld een fonds via de Triodos
Foundation 20 obligaties aangekocht.
Daarnaast constateren we dat de lancering van de obligaties ook een impuls heeft gegeven aan
de inbreng van schenkgeld: afgelopen maanden konden we ook wekelijks twee nieuwe
donateurs of schenkers verwelkomen. Circa vijftig nieuwe donateurs, periodieke schenkers en
obligatiehouders zijn er bijgekomen in het kader van de Hondspol500. Gezamenlijk brengen zij
340 duizend euro in tussen nu en zeven jaar; het verschil tussen dit bedrag en de bedragen in
de balans komt doordat de kwartaalcijfers alleen de werkelijk ontvangen middelen weergeven.
De Hondspol500 is bemoedigend gestart maar de RvB realiseert zich dat zij in 2017 alle zeilen
bij zal moeten zetten om de campagne in samenwerking met de ondernemers van de Hondspol
tot een succes te maken. Het doel blijft 500 deelnemers die met elkaar 1.8 miljoen euro aan
schenkgeld en obligaties inbrengen.
De verkoop van de obligaties vraagt meer persoonlijke aandacht. De bestuurders van GB
hebben dan ook binnen en buiten hun netwerk zeer actief ‘gezaaid’. Mensen en bedrijven, die
zich verbonden voelen met biodynamische landbouw en duurzaam bodembeheer, hebben zij
persoonlijk benaderd om hen te betrekken bij de maatschappelijke urgentie van het vrij maken
van landbouwgrond en de rol die de obligaties daarin zouden kunnen spelen. De eerste reacties
zijn positief. Net als in de landbouw hebben we echter geduld en toewijding nodig om het
‘gezaaide’ steeds verder tot wasdom te laten komen. Eind 2017 zullen we de balans opmaken.
Op dit moment heeft GB 425 donateurs. Het donateursbestand ziet er als volgt uit:
• 58 periodieke schenkers, waarvan de periode nog niet is afgelopen.
• 91 mensen met een doorlopende machtiging.
• 290 mensen die in de afgelopen drie jaar jaarlijks een gift hebben overgemaakt.
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9. Samenwerking
GB heeft afgelopen jaar weer financieel en inhoudelijk bijgedragen aan de Demeter Monitor.
De RvB heeft een inspirerende ontmoeting gehad met het bestuur van de BD-Vereniging. Het
bestuur van de BD-Vereniging wilde graag geïnformeerd worden over de ontwikkelingen van de
eeuwigdurende obligaties aan toonder en heeft aangeboden waar mogelijk bij te dragen aan
het vergroten van het draagvlak voor het werk van GB. In 2016 was GB ook weer
vertegenwoordigd op de BioBeurs als mede organisator van het Demeter-plein. Op de Biobeurs
hebben de bestuursleden veel pachters en andere stakeholders gesproken. Net als voorgaande
jaren liftte GB bij de organisatie van de jaardag mee op de ledendag van de BD-Vereniging. De
voorzitter van de RvB is bij de Boer-Burger-Bankier-dag op de Zonnehoeve geweest. In de
plenaire discussie noemde de CEO van de Triodos Bank de eeuwigdurende obligaties aan
toonder van GB ‘een lichtpuntje’ en een ‘voorbeeld van innovatief ondernemerschap’.
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10. bijlage

* Voor een specificatie verwijzen wij naar pagina 62 van het financieel jaarverslag.
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III JAARREKENING
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BALANS PER
31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1.
2.
3.

6.406.638
49.511

800
4.131.671
408.222

6.456.149
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

4.
5.

36.765
385.013
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4.540.693

53.860
279.239
421.778

333.099

6.877.927

4.873.792

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

31 DECEMBER 2016
31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

PASSIVA

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Eeuwigdurende obligatielening

6.
7.
8.

Langlopende schulden

9.

Kortlopende schulden

10.

295.400
3.105.328
304.500
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354.179
2.980.758
3.705.228

3.334.937

2.876.738

1.265.015

295.961

273.840

6.877.927

4.873.792

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
werkelijk
2016
€

begroot
2016
€

werkelijk
2015
€

BATEN
Baten uit eigen fondswerving (b)
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten

115.927
8.746
268.113

70.000
8.540
234.403

265.513
9.375
235.800

Som der baten (d)

392.786

312.943

510.688

208.797

190.079

164.128

10.259

10.731

23.057

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

107.939

94.689

54.265

Som der lasten

326.995

295.499

241.450

65.791

17.444

269.238

58.779124.570

58.89976.343

4.918274.156

65.791

17.444

269.238

LASTEN
Besteed aan doelstelling (c)
Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving (a)

RESULTAAT

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserve

*

* Voor een specificatie verwijzen wij naar pagina 50.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
werkelijk
2016
Procentueel aandeel kosten eigen
fondsenwerving ten opzichte van
baten eigen fondsenwerving (a:b)
Procentueel aandeel lasten besteed
aan doelstelling ten opzichte van
baten (c:d)

begroot
2016

werkelijk
2015

8,8%

15,3%

8,7%

53,2%

60,7%

32,1%

Volgens de voorschriften van het CBF dienen de kosten voor eigen fondsenwerving
gemiddeld over 3 jaar minder te zijn dan 25% van de baten uit eigen fondsenwerving.
Het driejaarsgemiddelde over 2016 bedraagt 10% (2015 20%).
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TOELICHTING ALGEMEEN

Waarderingsgrondslagen
Algemene grondslagen
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.
Daar waar nodig geacht zijn de vergelijkende cijfers 2015 voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 voor fondsenwervende
instellingenen en Titel 9 Boek 2 BW.

Grondslagen van waardering van de balans
(Im-)materiële vaste activa
(Im-)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs,
verminderd met de daarover berekende afschrijving.
De afschrijvingen geschieden naar tijdsgelang en worden berekend door middel
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs minus eventuele restwaarde.
Het percentage is gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
Financiële vaste activa
Beleggingen (houtopstand) zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel
lagere opbrengstwaarde per balansdatum.
Beleggingen (effecten) zijn gewaardeerd tegen actuele waarde per balansdatum.
Waardering van onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen
geschiedt tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening
wegens oninbaarheid.
Vlottende activa
De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde,
zo nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.
Overige activa worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Schulden
Schulden en overlopende passiva zijn, voor zover niet anders vermeld,
gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De niet in de balans opgenomen verplichtingen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Grondslagen van de resultatenrekening
Ten aanzien van het bepalen van het resultaat geldt, dat winsten zijn
verantwoord in het jaar, waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen worden ten laste
van het resultaat gebracht, zodra zij voorzienbaar zijn.
In de toelichting op de staat van baten en lasten worden de kosten
gepresenteerd als kostensoort.
In de staat van baten en lasten worden de kosten verdeeld op basis van hun
bestemming.
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KASSTROOMOVERZICHT
2016
€
Operationele activiteiten
Resultaatbestemming
Afschrijvingen
Mutaties in het werkkapitaal
Mutatie overige vorderingen
Mutatie overige schulden

2015
€

€

65.791

269.238

2.026

6.300

17.095
8.391

34.6771.883
25.486

Kasstroom uit operationele activiteiten

€

93.303

32.794242.744

Investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

2.276.193
358.711-

19.969
4.719-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.917.482-

15.250-

Financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden
Mutatie eeuwigdurende obligatie

1.625.453
304.500

39.788-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

1.929.953

39.788-

Mutatie liquide middelen

105.774

187.706

Recapitulatie
Stand per 31 december
Liquide middelen

385.013

279.239

Stand per 1 januari
Liquide middelen

279.239105.774
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IV SPECIFICATIES

Pagina 27

TOELICHTING OP DE BALANS
2016
€

2015
€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Basisstructuur pachtrelaties
Boekwaarde per 1 januari

1.
800

4.500

Afschrijving

800-

3.700-

Boekwaarde per 31 december

-

800

Huisstijl en materialen
Boekwaarde per 1 januari

-

1.500

Afschrijving

-

1.500-

Boekwaarde per 31 december

-

-

Totaal immateriële vaste activa

-

800

Het afschrijvingspercentage dat is gehanteerd voor de immateriële vaste activa
bedraagt 20%.
Een nadere specificatie van de immateriële vaste activa bevindt zich in ons dossier.
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TOELICHTING OP DE BALANS
2016
€
Materiële vaste activa
Gronden
Boekwaarde per 1 januari

2015
€

2.

Investeringen
Herwaardering insteek

*

Boekwaarde per 31 december

4.064.345

4.053.402

2.267.550
10.943

10.943

6.342.838

4.064.345

* Bij aanvang van het pachtcontract is door de pachter aan BD-Grondbeheer een
insteek betaald, en is op basis daarvan de boekwaarde van de grond naar beneden
bijgesteld. In de loop van het pachtcontract wordt de boekwaarde jaarlijks
gecorrigeerd tot de oorspronkelijke aanschafwaarde.
Voor een specificatie van de gronden verwijzen wij naar pagina 48.
Brug Linge
Boekwaarde per 1 januari

10.226

-

Investeringen
Afschrijving

1.226-

11.326
1.100-

Boekwaarde per 31 december

9.000

10.226

57.100

59.400

Overige zakelijke rechten op onroerende
goederen inzake de Groenen Hof
Boekwaarde per 1 januari
Afschrijving

2.300-

2.300-

Boekwaarde per 31 december

54.800

57.100

Totaal materiële vaste activa

6.406.638

4.131.671

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor de materiële vaste activa variëren van
0% tot 10%.
Een nadere specificatie van de materiële vaste activa bevindt zich in ons dossier.
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TOELICHTING OP DE BALANS
2016
€
Financiële vaste activa
Effecten

2015
€

3.
8.842

Houtopstand Tectona Agroflorestal Limitida

p.m.

8.422
p.m.

De houtopstand is in 2012 verkregen vanuit een legaat en was in de akte van verdeling
op nihil gesteld.
Lening De Korenbloem
Boekwaarde per 1 januari

8.920

Aflossing

2.058-

2.057-

Boekwaarde per 31 december

6.862

8.920

10.977

Aan de De Korenbloem is in 1990 ter financiering van de aan Grondbeheer betaalde
insteek een lening verstrekt van € 68.067 met een vaste rente van € 794,12 per jaar.
De lening heeft een looptijd tot het einde van het erfpachtcontract op 30 april 2019.
Er wordt jaarlijks € 2.057 (afgerond) afgelost.

Lening Thedinghsweert
Boekwaarde per 1 januari

36.880

Aflossing

3.073-

Boekwaarde per 31 december

33.807

39.953
3.07336.880

Met Stichting Thedinghsweert zijn in 2010 afspraken gemaakt over rentebetalingen
en aflossing over leningen uit het verleden. Over de restsom van € 55.318 wordt
jaarlijks € 3.073 aan aflossing en € 1.111 aan rente betaald, waarmee de lening in
2028 zal zijn afgelost.
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2016
€

2015
€

Lening Landgoed Kraaybeekerhof B.V.
Boekwaarde per 1 januari

4.000

4.000

Aflossing

4.000-

-

-

4.000

Boekwaarde per 31 december

De lening Landgoed Kraaybeekerhof B.V. is afgesloten op 3 maart 2011.
Het rentepercentage bedraagt 4,5%.
Aflossing geschiedt in 5 jaar vanaf 1 januari 2012.
In januari 2016 is de laatste aflossing verricht.

Lening Stichting De Nieuwe Rentmeester I
Boekwaarde per 1 januari

100.000

Aflossing

100.000-

Boekwaarde per 31 december

-

100.000
100.000

De lening Stichting De Nieuwe Rentmeester I is afgesloten op 1 april 2013.
Het rentepercentage bedraagt 0%.
In het kader van de fusie met Stichting De Nieuwe Rentmeester is de lening afgelost.

Lening Stichting De Nieuwe Rentmeester II
Boekwaarde per 1 januari

250.000

Aflossing

250.000-

Boekwaarde per 31 december

-

250.000
250.000

De lening Stichting De Nieuwe Rentmeester II is afgesloten op 24 juni 2014.
Het rentepercentage bedraagt 2%.
In het kader van de fusie met Stichting De Nieuwe Rentmeester is de lening afgelost.
Totaal financiële vaste activa

49.511
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TOELICHTING OP DE BALANS
2016
€

2015
€

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Vergoeding insteek De Groenen Hof
Pacht Zonnehoeve
Pacht Stichting Thedinghsweert
Pacht De Vrolijke Noot
Rente ASN
Rente Triodos
Rente lening Landgoed Kraaybeekerhof B.V.
Nog te facturen pacht
Rekening courant De Nieuwe Rentmeester
Nog door te belasten pachtbijdragen
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen

4.

Totaal vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

1.057
1.416
11.704
2.081
19.448
1.059

1.200
19.063
1.080
1.057
1.845
35
180
4.818
6.081
16.274
2.227
-

36.765

53.860

36.765

53.860

81.981
12.717
290.315

28.560
679
250.000

385.013

279.239

421.778

333.099

5.

NL47 TRIO 0781 3818 19
NL32 TRIO 0198 4861 97
NL12 ASNB 0910 2983 19

Totaal vlottende activa
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TOELICHTING OP DE BALANS
2016
€

2015
€

PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

6.

Stand per 31 december

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

354.179
58.779-

359.097
4.918-

295.400

354.179

2.980.758
124.570

2.706.602
274.156

3.105.328

2.980.758

7.

Stand per 31 december

Voor een specificatie verwijzen wij naar pagina 50.

Eeuwigdurende obligatielening
Verstrekkingen boekjaar
Aflossingen via schenkingen boekjaar

8.

Stand per 31 december

307.500
3.000-

-

304.500

-

Inzake de 1,5% eeuwigdurende obligatielening zal er maximaal € 2.499.500
uitgegeven worden.
Waarvan ultimo boekjaar in portefeuille € 2.195.000 en geplaatst € 304.500.
De eeuwigdurende obligatielening is afgezien van schenkingen aflossingsvrij.
Totaal reserves en fondsen

3.705.228
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TOELICHTING OP DE BALANS
2016
€
Langlopende schulden

2015
€

9.

Leningen o/g
Stand per 1 januari

58.315

Aflossing boekjaar

59.903

1.588-

1.588-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

56.727
1.588-

58.315
1.588-

Stand per 31 december

55.139

56.727

De leningen o/g betreffen een zestal leningen.
Inzake deze leningen zijn geen afspraken over einddata gemaakt. Wel zijn zij
opzegbaar door de verstrekker.
Van een deel van deze leningen wordt de rente of de aflossing jaarlijks geschonken.

Verplichting bijdrage Stichting "Vrienden
van de Hooge Kamp"
Stand per 31 december

42.088

42.088

Stichting "Vrienden van de Hooge Kamp" heeft als doelstelling de door de pachter
van het bedrijf De Hooge Kamp te betalen pacht zo laag mogelijk te laten zijn.
Hiertoe is door deze stichting geld ingezameld, dat aan de Stichting Grondbeheer ter
beschikking is gesteld. Als er in de toekomst nieuwe bedragen worden overgemaakt
dan worden die aan deze verplichting toegevoegd.
Op grond van een tussen Stichting Grondbeheer en Stichting "Vrienden van de
Hooge Kamp" gesloten overeenkomst wordt de pacht voor de Hooge Kamp als volgt
verlaagd:
Het totale gestorte bedrag, momenteel € 42.088, wordt met 50% verhoogd tot
momenteel € 63.132. Over dat laatste bedrag wordt aan de Hooge Kamp een korting
van 3,5% op de pacht verleend.
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2016
€

2015
€

Lening Triodos Bank 220.54.04.091
Stand per 1 januari
Aflossing boekjaar

-

Stand per 31 december

-

1.250.000
1.250.000-

De lening Triodos Bank 220.54.04.091 is afgesloten op 11 februari 2011.
Het rentepercentage bedraagt 3,5%.
Op 25 augustus 2015 is bovenstaande kredietovereenkomst omgezet in een nieuwe
lening met Triodos Bank onder nummer NL84 TRIO 2205 4141 94.

Lening Triodos Bank 220.54.14.194
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

1.200.000
50.000-

1.212.500
12.500-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

1.150.000
50.000-

1.200.000
50.000-

Stand per 31 december

1.100.000

1.150.000

In verband met de lening Triodos Bank 220.54.14.194 zijn de volgende bepalingen
en zekerheden in de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 3%.
Aflossing geschiedt in 40 termijnen van € 12.500 per kwartaal.
Als zekerheid is een hypothecaire inschrijving op het pand gevestigd aan de
Diedrichslaan 15a, 23a en 25a,b,c,d en e te Driebergen-Rijsenburg.

Lening Triodos Bank 18384
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

1.781.049
237.821-

-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

1.543.228
51.282-

-

Stand per 31 december

1.491.946

-
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2016
2015
€
€
In verband met de lening Triodos Bank 18384 zijn de volgende bepalingen en
zekerheden in de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1,9%.
Aflossing geschiedt in 39 termijnen van € 12.821 per kwartaal.
Als zekerheid is een hypothecaire inschrijving op het pand gevestigd aan de
Diedrichslaan 15a, 23a en 25a,b,c,d en e te Driebergen-Rijsenburg.
Daarnaast is een eerste recht van hypotheek gevestigd op landbouwgrond gelegen
aan de Gooijersdijk 18b-20 te Driebergen-Rijsenburg.

Lening Triodos Bank 220.54.15.352
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

178.000
1.487-

-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

176.513
5.948-

-

Stand per 31 december

170.565

-

In verband met de lening Triodos Bank 220.54.15.352 zijn de volgende bepalingen
en zekerheden in de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 2,3%.
Aflossing geschiedt in 39 termijnen van € 1.487 per kwartaal.
Als zekerheid is een hypothecaire inschrijving op het pand gevestigd aan de
Diedrichslaan 15a, 23a en 25a,b,c,d en e te Driebergen-Rijsenburg.
Als zekerheid is tevens een hypothecaire inschrijving gevestigd op landbouwgrond
gelegen aan de Gooijersdijk 18b-20 te Driebergen-Rijsenburg.
Daarnaast is een eerste recht van hypotheek gevestigd op Laageinde 20 te
Halsteren.

Lening Triodos Bank 220.49.39.846
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

132.500
-

-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

132.500
132.500-

-

Stand per 31 december

-
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2016
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€
€
In verband met de lening Triodos Bank 220.49.39.846 zijn de volgende bepalingen
en zekerheden in de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 3%.
Aflossing geschiedt ineens op 1 augustus 2017.
Als zekerheid is een hypothecaire inschrijving op het pand gevestigd aan de
Diedrichslaan 15a en 25a te Driebergen.
Als zekerheid is tevens een hypothecaire inschrijving gevestigd op landbouwgrond
gelegen aan de Gooijersdijk 18b-20 te Driebergen-Rijsenburg.
Daarnaast is een eerste recht van hypotheek gevestigd op landbouwgrond te
Halsteren en te Vierlingsbeek.
Een eerste recht van pand op pachtcontracten van De Kromme Lepele en De
Watertuin.
Een door de heer C. van Biert af te geven borgstelling.
Lening inzake aankoop "Kromme Lepel"
Stand per 1 januari
Aflossing boekjaar

178.000
178.000-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

-

Stand per 31 december

-

De lening inzake aankoop "Kromme Lepel" is afgesloten op 25 mei 2011.
Het rentepercentage bedraagt 3,5%.
De lening is in 2016 afgelost.
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178.000

178.000
178.000-

TOELICHTING OP DE BALANS
2016
€

2015
€

Schenkingsleningen
Stand per 1 januari
Verstrekking in boekjaar
Aflossing boekjaar

21.400
10.000
7.200-

9.600
26.000
14.200-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

24.200
7.200-

21.400
5.200-

Stand per 31 december

17.000

16.200

Deze leningen betreffen ontvangen gelden welke "afgelost" worden in termijnen,
waarbij de geldgever de periodieke aflossing schenkt. Bij aanvang van de lening
bedraagt de looptijd 5 jaar, waarbij de rentepercentages variabel zijn.

Het saldo van de langlopende schulden met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt
€ 2.713.952.
Totaal langlopende schulden

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden in komend boekjaar
Te ontvangen pachtnota's
Declaraties
Overige schulden

2.876.738

1.265.015

248.518
19.448
4.666
23.329

234.788
16.274
3.303
19.475

295.961

273.840

9.

Totaal kortlopende schulden
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TOELICHTING OP DE BALANS

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Pacht
De stichting verpacht diverse landbouwgronden.
Een aantal gronden wordt gepacht van derden welke worden
doorbelast aan de eigen pachters. De verplichtingen bedroegen in
2016 ongeveer € 145.000.
Voor een specificatie van de gronden en pachtverhoudingen
verwijzen wij u naar de bijlage "Specificatie van materiële vaste
activa bij de balans per 31 december 2016".
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
werkelijk
2016
€

begroot
2016
€

werkelijk
2015
€

BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Geschonken aflossingen en rente
algemeen
Algemene schenkingen
Legaten, algemeen
Geoormerkte schenkingen *

6.970
88.432
20.525

4.500
32.000
33.500

4.370
52.610
174.204
34.329

115.927

70.000

265.513

* Ten behoeve van grondaankoop Landgoed Kraaybeekerhof, De Kromme Lepel en De
Hondspol.
Rentebaten en baten uit
beleggingen
Ongerealiseerde koersresultaten
Opbrengsten uit rente en dividend

Overige baten
Pachtbijdragen
Vrijval insteeksommen
Doorbelaste pacht
Vergoeding insteek
Overige opbrengsten

Totaal Baten

421
8.325

8.540

411
8.964

8.746

8.540

9.375

145.183
10.943
109.586
2.401
-

124.560
8.643
100.000
1.200
-

124.873
10.943
92.622
2.400
4.962

268.113

234.403

235.800

392.786

312.943

510.688
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
werkelijk
2016
€

begroot
2016
€

werkelijk
2015
€

LASTEN
Personeelslasten
Begeleiding pachters
Fondswerving
Communicatie
Financieel beheer

Besteed aan doelstelling
Pacht betaald aan derden
Financieringskosten

4.455
1.533
2.898
4.768

4.925
3.044
1.791
4.925

4.685
8.661
8.254
6.002

13.654

14.685

27.602

109.586
82.085

100.000
40.930

92.622
55.767

191.671

140.930

148.389

5.854

4.119

7.084

5.854

4.119

7.084

800
-

2.250
750

3.700
1.500

2.300
1.226

2.300
1.133

2.300
1.100

4.326

6.433

8.600

Kosten eigen fondswerving
Fondswerving derden

Beheer en administratie
Afschrijvingen
Basisstructuur pachtrelaties
Huisstijl en materialen
Overige zakelijke rechten op
onroerende goederen inzake de
Groenen Hof
Brug Linge
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
werkelijk
2016
€
Algemene kosten
Honoraria adviseurs
Accountantskosten
Vrijval balans accountant
Kosten RvT
Communicatiekosten derden
Bestuur en beleid RvB
Algemeen beheer RvB
Reiskosten RvB
Overige kosten RvB
Obligatielening
Fusiekosten De Nieuwe Rentmeerster
Overige algemene kosten

begroot
2016
€

werkelijk
2015
€

12.866
3.779
11.103
9.077
5.625
1.512
1.467
54.133
5.691
6.237

500
12.886
1.410
22.428
12.899
11.108
3.873
500
61.530
2.200

2.230
12.886
11.639
8.279
5.874
2.042
1.557
1.016
4.252

111.490

129.332

49.775

Totaal Beheer en administratie

115.816

135.765

58.375

Totaal Lasten

326.995

295.499

241.450

Splitsing bezoldiging
Voorzitter Raad van Bestuur
Secretaris/penningmeester Raad
van Bestuur
Lid Publiciteit Raad van Bestuur

-

9.680

-

16.214
5.345

19.162
9.849

23.552
19.219

21.559

38.691

42.771
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Cumulatief door bestuur geoormerkte schenkingen
Kraaybeekerhof 2010
Kraaybeekerhof 2011
Kraaybeekerhof 2012
Kraaybeekerhof 2013
Kraaybeekerhof 2014
Kraaybeekerhof 2015
Kraaybeekerhof 2016

6.128
39.850
29.974
20.998
24.439
29.292
5.579

Totaal Kraaybeekerhof

156.260

De Kromme Lepel 2013
De Kromme Lepel 2014
De Kromme Lepel 2015
De Kromme Lepel 2016

9.561
3.864
5.037
3.149

Totaal De Kromme Lepel

21.611

De Hondspol 2016

11.797

Totaal De Hondspol

11.797
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V OVERIGE GEGEVENS
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VI BIJLAGEN
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SPECIFICATIES VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA INZAKE GRONDEN BIJ DE
BALANS PER 31 DECEMBER 2016

opp. (ha.)
1 Zonnehoeve

1982

2 Hooge Kamp 1)
Het Erve

1984
1990

3 De Grote Kamp

status

looptijd

pacht

31-10-2021

4,8160 eigendom
4,5865 eigendom

erfpacht
erfpacht

16-7-2030
30-10-2026

1984

4,0480 eigendom

erfpacht

31-10-2030

4 De Korenbloem

1990
1990

5,6704 eigendom
46,2011 pacht

erfpacht
pacht

30-4-2019
zie pacht

5 Eindelienge

1991
1991

3,1895 eigendom
1,0665 eigendom

erfpacht
erfpacht

1-5-2020
1-5-2020

6 De Vijfsprong

1992

3,1237 eigendom

erfpacht

1-2-2030

7 Thedinghsweert

1995

27,7174 eigendom

erfpacht

3-1-2027

8 De Vrolijke Noot

1997

4,2270 eigendom

erfpacht

21-11-2018

9 De Noorderhoeve

1999

4,0270 eigendom

erfpacht

21-12-2038

10 De Zonnehorst
De Zonnehorst
De Zonnehorst

2003
2010
2013

3,4602 eigendom
1,2800 eigendom
0,5310 eigendom

erfpacht
erfpacht
erfpacht

1-11-2029

11 Kraaybeekerhof

2015

5,8139 eigendom

pacht

30-9-2045

12 De Kromme Lepel

2011
2016

6,5705 eigendom
4,0645 eigendom

pacht
pacht

25-5-2046
1-4-2018

13 De Hondspol

2016

29,3732 eigendom

erfpacht

28-4-2046

14 De Watertuin

2016

4,6164 eigendom

erfpacht

8-3-2018

Totaal gronden
15 De Groenen Hof

50,3000 pacht

status
uitgifte

214,6828
2011

Totaal materiële vaste activa

8,0025 erfpacht
222,6853

1) deelneming via stichting Vrienden € 62.281
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deelnemingsbijdrage

63.132

63.132
erfpacht

24-6-2041
63.132

aanschaffingswaarde

boekstijging
waarde per boek31-12-2015 waarde

142.750
110.096

136.003
100.163

36.302

investering

desinvestering c.q.
boekreserve grond- waarde per
aankopen
31-12-2016

464
917

-

-

136.467
101.080

36.302

-

-

-

36.302

126.014

119.761

1.879

-

-

121.640

60.768
21.237

57.930
20.199

655
239

-

-

58.585
20.438

73.095

65.231

558

-

-

65.789

594.382

538.103

5.113

-

-

543.216

61.835

61.835

-

-

-

61.835

118.779

105.134

594

-

-

105.728

76.444
42.790
24.840

69.192
42.790
24.840

524
-

-

-

69.716
42.790
24.840

2.071.643

2.071.643

-

-

-

2.071.643

615.219
-

615.219
-

-

225.601

-

615.219
225.601

-

-

-

1.781.050

-

1.781.050

-

-

-

260.899

-

260.899

2.267.550

-

6.342.838

-

54.800

-

6.397.638

4.176.194

4.064.345

67.487

57.100

4.243.681

4.121.445

10.943
2.3008.643

2.267.550
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Toelichting op de bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Grondaankopen

Stand per Resultaats- Stand per
1 januari bestemming
31
december

Conform jaarrekening

2.980.758

Als volgt te specificeren:
Gewenste bestemmingsreserve
4.121.445
Verloop algemeen deel, bestaand grondbezit
566.133
Nog te verwerven inkomsten t.b.v. De Groene Hof
67.487Nog te verwerven inkomsten t.b.v. De Kromme Lepel
303.294Nog te verwerven inkomsten t.b.v. Kraaybeekerhof
1.336.039TOTALEN

2.980.758

Alle ontvangen giften worden als storting ten gunste van de
bestemmingsreserves gebracht.
Voor zover zij niet geoormerkt zijn komen zij ten gunste van het
algemeen deel van de bestemmingsreserve. Het bestuur zal dit
zelf bestemmen voor grondaankopen.
Schenkingen die door het bestuur zijn geoormerkt als
Kraaybeekerhof of De Kromme Lepel komen ten gunste van de
betreffende reserve.
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124.570

3.105.328

2.276.193 6.397.638
2.160.351- 1.594.21867.4873.149
300.1455.579 1.330.460124.570

3.105.328

