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I VOORWOORD
Wij zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen moreel verplicht om optimistisch te blijven.
Juist met de doemscenario's van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit moeten
we hoop en daadkracht tonen.
Als ik terugkijk op 2021 heeft BD Grondbeheer daadkracht en lef getoond. Het jaar had een
vliegende start met de lancering van Aardpeer, Samen voor Grond, een initiatief dat we met
Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre namen.
Met het bundelen van onze vier missies en ons brede palet aan ervaring, kennis en expertise
willen we de transitie naar een natuurvriendelijke landbouw gezamenlijk gaan aanjagen.
In 2021 heeft BD Grondbeheer haar doelstellingen verbreed. Naast het veiligstellen van
biodynamische landbouwgrond gaan we nu ook boeren in transitie ondersteunen. Het gaat om
boeren die natuurinclusieve, regeneratieve, biologische, biodynamische en/of extensieve
landbouwmethodes toepassen en ontwikkelen. Voor deze verbreding hebben we in 2021 een
wijziging in onze statuten voorbereid in nauwe afstemming met de BD-Vereniging. Binnen de
verbrede doelstellingen blijft onze missie onveranderd: we stellen betaalbare landbouwgrond
ter beschikking aan boeren, die met landbouw ecologische en sociale waarden toevoegen;
tegelijkertijd worden onze gronden in beginsel nooit meer verkocht of verhandeld opdat
kostbare en vruchtbare grond over de generaties heen behouden blijft.
Betaalbare grond is de sleutel voor de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem. Het is
voor natuurvriendelijke boeren letterlijk de basis voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering,
die een integrale oplossing biedt voor de stikstofcrisis, mestoverschotten, verlies van
biodiversiteit, bodemdaling, bodemerosie, waterbeheer, CO2-vastlegging en dierenwelzijn.
Via de nieuwe beweging Aardpeer is BD Grondbeheer dan ook gestart met de verkoop van
'Samen voor Grond I' obligaties. In drie maanden tijd hebben meer dan vijfhonderd betrokken
burgers ruim 7 miljoen euro op tafel gebracht. Hiermee heeft BD Grondbeheer vijf boeren aan
grond kunnen helpen. In december 2021 hebben we de ‘Samen voor Grond II’ obligatielening
uitgeschreven, met als doel 3,1 miljoen euro op te halen voor de grondaankoop van nog eens
vijf innovatieve en sociale voedselinitiatieven. De inschrijving is op 28 februari 2022 gesloten
op een eindstand van 2,9 miljoen euro.
Naast de nieuwe weg, die BD Grondbeheer met Aardpeer is ingeslagen, blijven we ook op onze
oude voet doorgaan met het werven van donaties en de mogelijkheid in te schrijven op
eeuwigdurende obligaties. Met onze campagnes voor de tuinderijen Land en Boschzigt,
Landgoed Kraaybeekerhof en De Kromme Lepel en voor zorgboerderijen Naoberhoeve, De
Hondspol en Urtica de Vijfsprong en met de actie ‘Krachtplekken voor de Toekomst’ hebben we
een recordbedrag van bijna 320 duizend euro aan donaties opgehaald. Een signaal dat een
groeiend aantal burgers het werk van BD Grondbeheer urgent vindt.
Eind 2021 beheert BD Grondbeheer ruim 547 hectare, verspreid over 25 agrarische bedrijven
waar extensieve landbouw wordt gecombineerd met natuurontwikkeling en sociale activiteiten.
Hoewel al onze pachters unieke bedrijven runnen, is de essentie gelijk: met de productie van
vitaal voedsel verbeteren zij bodemvruchtbaarheid, verrijken ze biodiversiteit, ontwikkelen ze
een mooi landschap en houden ze onze leefomgeving schoon. Uit liefde voor de aarde laten zij
daadkrachtig zien dat optimisme reëel (en niet naïef) is!
Kees van Biert, Voorzitter Raad van Bestuur
Driebergen, 31 maart 2022
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II ALGEMEEN

Kerncijfers

2021

2020

2019

Aantal (erf-)pachters

25

23

18

Aantal hectare in beheer

547

542

329

Schenkingen per jaar (€)

320.997

285.985

160.721

Uitgegeven eeuwigdurende obligaties (€)

564.500

381.000

629.500

Totaal activa (€)

28.274.512

27.615.542

17.981.044

Bedrijfsactiviteiten
De stichting is opgericht op 29 december 1978.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41178254. De
statutaire vestigingsplaats van de stichting is Gemeente Utrechtse Heuvelrug.
De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 23 maart 2022.
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, enerzijds volgens de biologisch dynamische
methode waarvoor de grondslag is gelegd door Rudolf Steiner en anderzijds door (het
bevorderen van) omschakeling naar natuurinclusieve-, kringloop- en biologische
landbouwmethoden alsmede vernieuwende voedselproductieconcepten en het koppelen
daaraan van meetbare veranderdoelstellingen.
De beheerde oppervlakte bedraagt ultimo 2021 547 hectare.

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

Analyses
Financiële positie
2021
€

2020
%

€

%

Vermogensstructuur:
Vaste activa
Vlottende activa

26.816.648
1.457.864

94,8%
5,2%

26.058.621
1.556.921

94,4%
5,6%

Totaal activa

28.274.512

100,0%

27.615.542

100,0%

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

7.228.179
377.615
19.454.897
1.213.821

25,6%
1,3%
68,8%
4,2%

6.640.219
340.932
19.648.066
986.325

24,0%
1,2%
71,2%
3,6%

Totaal passiva

28.274.512

100,0%

27.615.542

100,0%

Werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Af:
Kortlopende schulden

681.252
776.612

500.000
255.664
801.257

1.457.864

1.556.921

1.213.821-

986.325-

244.043

570.596

€
Werkkapitaal per 31 december 2020
Werkkapitaal per 31 december 2021

570.596
244.043

Afname werkkapitaal

326.553
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III VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische landbouw heeft een bijzondere doelstelling. Het
neemt grond in eigendom om die vervolgens tegen een pachtvergoeding ter beschikking te
stellen aan biologisch-dynamisch en natuurvriendelijk werkende boeren. De hoogte van de
pacht wordt bepaald in relatie tot een gezonde, duurzame, natuur-inclusieve bedrijfsvoering
en zodanig vastgelegd in het pachtcontract.
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de uitvoering van het beleid van de Stichting
door de Raad van Bestuur. Daarbij worden de belangen van alle betrokken partijen
meegewogen maar primaire referentie is de doelstelling van de Stichting.
2021 was een bijzonder jaar. De Raad van Toezicht heeft met genoegen vastgesteld dat BD
Grondbeheer niet alleen verder is gegroeid maar het huis tevens goed op orde heeft. Daarnaast
is de samenwerking met andere partijen in het veld onder de naam ‘Aardpeer’ verder
geïntensiveerd en mag BD Grondbeheer zich verheugen op grote belangstelling. Steeds beter
komt over het voetlicht dat de factor ‘grond’ een belangrijke rol speelt in het al dan niet
kunnen verduurzamen van de landbouw. Het unieke model van BD Grondbeheer biedt daarbij
kansen. En die worden ook gepakt.
Het succes van de uitgifte van obligaties geeft aan dat de strategie van de Stichting werkt. Het
draagvlak wordt daarmee verbreed. De Raad van Toezicht hecht er zeer aan dat de
prospectussen die de obligatieleningen beschrijven steeds voldoen aan de voorwaarden die de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) daaraan stelt.
De gelden die zijn verkregen met deze obligatieleningen maken het mogelijk de doelstelling -of
de impact- van de Stichting verder te vergroten. Over deze ontwikkeling is de Raad van
Toezicht zeer positief.
In de komende jaren is een stevige groei te verwachten. De huidige markt en de klimaatcrisis
die steeds manifester wordt vragen om het type oplossingen dat BD Grondbeheer biedt en waar
ze al meer dan 40 jaar ervaring mee heeft. Met snelle groei zijn ook risico’s gemoeid. Die
betreffen met name de financiering. Investeren in grond is voor de ultra lange termijn en de
financiering van de aankoop met obligatieleningen vraagt dus om een solide liquiditeitsplanning
waarbij de herfinanciering van aflossingsverplichtingen tijdig wordt geregeld. Immers, het
moeten verkopen van grond om geld vrij te spelen past absoluut niet bij de doelstelling en
principes van de Stichting: Het voor “eeuwig” vrijmaken van grond van financiële
verplichtingen. De Raad van Toezicht spreekt regelmatig en intensief met de Raad van Bestuur
over dit intrinsieke risico, over de manier waarop dit risico gemitigeerd kan worden en dat
obligatiehouders adequaat geïnformeerd worden over dit risico.
In de Raad van Toezicht hebben zich ook personele wijzigingen voorgedaan. Christina van Heek
– van Tellingen, antroposofisch arts, is 10 jaar lid van de Raad van Toezicht geweest. Zij is per
21 februari 2022 opgevolgd door Kore Luske , antroposofisch huisarts. Ronald van der Giessen is
9 jaar lid van de Raad van Toezicht geweest en de laatste vier jaar tevens voorzitter van de
Raad. Hij is per 1 januari 2022 opgevolgd door Peter Blom, voormalig CEO van Triodos Bank.
Willem Meijers is het blijvende lid. De Raad van Toezicht is Christina en Ronald zeer dankbaar
voor hun inzet en trouw waarmee ze BD Grondbeheer hebben begeleid naar een volgende fase
van haar ontwikkeling.
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Tot slot willen we als Raad van Toezicht onze grote waardering uitspreken over de manier
waarop de Raad van Bestuur het beleid van BD Grondbeheer niet alleen heeft uitgevoerd maar
ook vernieuwd. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst!
Driebergen, 31 maart 2022
Peter Blom (voorzitter)
Kore Luske
Willem Meijers
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IV VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Doelstelling, missie en visie
Een gezonde landbouw, een gezonde aarde en een gezonde economie. Dat is de missie van
Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw (hierna BD Grondbeheer). Sinds 1978
zet BD Grondbeheer zich samen met donateurs, boeren en andere betrokkenen in dit ideaal te
realiseren door landbouwgrond vrij te maken van financiële lasten.
Gezien de ecologische urgentie zijn er de afgelopen jaren allerlei nieuwe initiatieven ontstaan
om landbouwgrond te redden. Ook bestaande natuurorganisaties ontdekken dat goed
grondbeheer de sleutel is voor herstel van biodiversiteit, klimaat en milieu. Om versnippering
en energieverlies te voorkomen, heeft BD Grondbeheer met verwante partijen de
samenwerking opgezocht. Met Triodos Regenerative Money Centre, Stichting Wij.land en
Stichting Herenboeren NL, maar ook met bijvoorbeeld Natuurmonumenten en
Vogelbescherming, hebben we onze krachten gebundeld in Aardpeer. Ons gemeenschappelijke
doel: de stikstofcrisis, klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit integraal oplossen
met de transitie naar een duurzame, natuurvriendelijke landbouw.
Als mede-initiatiefnemer van deze boer-burgerbeweging Aardpeer, Samen voor Grond, heeft BD
Grondbeheer haar doelstellingen verbreed. Naast haar oorspronkelijke doel om betaalbare
landbouwgrond ter beschikking te stellen aan biodynamische boeren en tuinders verwerft BD
Grondbeheer sinds 2021 ook grond voor duurzame landbouw- en voedselinitiatieven, die met
natuurvriendelijke, biologische, extensieve en/of regeneratieve landbouw de bodemkwaliteit
en biodiversiteit aantoonbaar vergroten en de leefomgeving zichtbaar verbeteren.
BD Grondbeheer verwierf tot voor kort haar landbouwgrond met donaties, eeuwigdurende
obligaties en legaten van burgers. Met de verbreding heeft BD Grondbeheer ook haar visie
vernieuwd en richt BD Grondbeheer zich nu tevens op een nieuwe groep financiers, zoals
particuliere beleggers en professionele en institutionele beleggers, die willen investeren in
maatschappelijk verantwoorde projecten.

Doelrealisatie en gang van zaken
In 2021 is het areaal van BD Grondbeheer gegroeid van 533 hectare bij 21 pachters naar 547
hectare verspreid over 25 pachtbedrijven. Tevens is er bijna 320 duizend euro aan donaties en
565 duizend euro aan eeuwigdurende obligaties opgehaald waarmee we leningen op reeds
verworven gronden deels hebben kunnen aflossen of waarmee we hebben gespaard voor
nieuwe grondaankopen.
De belangrijkste mijlpaal van 2021 is de oprichting van Aardpeer, Samen voor Grond. Het is een
initiatief van BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos
Regenerative Money Centre. Samen zetten we ons in voor de transitie naar een
natuurvriendelijke landbouw, een ideaal dat groter is dan onze individuele doelstellingen.
Aardpeer is een boer-burger initiatief. Iedereen die met schenkingen, leningen of
vernieuwende projecten de groei van het areaal natuurvriendelijke landbouwgrond wil
aanjagen, kan zich bij deze beweging aansluiten en mag zich een Aardpeer noemen.
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Met de lancering van Aardpeer in januari heeft BD Grondbeheer in juni 2021 een door de AFM
goedgekeurde obligatielening van ruim 7 miljoen euro uitgegeven. Op deze obligaties kon
worden ingeschreven via het platform duurzaaminvesteren.nl. De obligaties hadden een
waarde van 500 euro per stuk en een looptijd van 5 of 10 jaar. Ze bieden de belegger een vast
financieel rendement van respectievelijk 0,7 en 1,2% en een groots maatschappelijk
rendement, doordat ze bijdragen aan de transitie naar een natuurvriendelijke landbouw. In
december 2021 is de tweede obligatielening uitgeschreven via hetzelfde platform. Deze keer
hebben de obligaties een waarde van 1.000 euro per stuk, een looptijd van 15 jaar en een
rente van 1,3%. De inschrijvingsperiode is op 28 februari 2022 gesloten op een eindstand van
2,9 miljoen euro.
De rente op de obligaties betaalt BD Grondbeheer uit de pacht. De pachtprijs is gebaseerd op
het voortbrengend vermogen van de grond binnen een natuurvriendelijke landbouwmethode.
Hiermee stellen we boeren en tuinders in staat om gezonde voeding te produceren en een
redelijk inkomen te realiseren met behoud van een vruchtbare bodem en biodiversiteit.
Met de ‘Samen voor Grond’-obligaties heeft BD Grondbeheer ruim 10 miljoen euro opgehaald
dat we in termijnen van 5, 10 en 15 jaar gaan aflossen.
Met deze 10 miljoen euro hebben we voor 10 bedrijven grond kunnen aankopen, waaronder
drie pilot bedrijven die we voorgefinancierd hadden met een lening bij Triodos Bank. Onder de
nieuwe bedrijven zijn twee herenboerderijen en een CSA. CSA’s zijn landbouwbedrijven
waarbij de gemeenschap rondom het bedrijf met sociale controle garant staat voor een
natuurvriendelijke en regeneratieve landbouw. Tevens hebben we een fruitteeltbedrijf en een
melkveehouderij aan grond geholpen. Dit diverse palet weerspiegelt de verbrede doelstellingen
en nieuwe strategie van BD Grondbeheer.
Daarnaast hebben we onze naamsbekendheid vergroot via persberichten, social media,
advertenties en het ‘Samen voor Grond’-manifest (zie ook Fondsenwerving en communicatie).

Governance
BD Grondbeheer is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). BD Grondbeheer heeft geen
winstoogmerk en hanteert als uitgangspunt dat alle donaties volledig ten goede komen aan het
veiligstellen van landbouwgrond; met donaties koopt BD Grondbeheer nieuwe gronden aan of
lost leningen op landbouwgrond af. De stichtingskosten, zoals administratie, communicatie en
de beloning voor de bestuurders, worden betaald uit de pachtinkomsten.
BD Grondbeheer werkt met een Raad van Toezicht-model. De leden van de Raad van Toezicht
(RvT) hebben een zittingstermijn van vijf jaar, die ze eenmalig met nog eens vijf jaar kunnen
verlengen. In 2021 zijn voor twee leden van de Raad van Toezicht opvolgers gevonden, die
begin 2022 aantreden (zie ook Organisatie). De leden van het bestuur van BD Grondbeheer, de
Raad van Bestuur (RvB), worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen onbeperkt
herbenoemd worden.
De leden van de RvB vormen een bezoldigd werkbestuur De toezichthouders in de RvT
ontvangen een vacatievergoeding. Het beloningsbeleid van BD Grondbeheer voldoet aan de
gestelde criteria voor een ANBI-stichting.
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In 2021 heeft BD Grondbeheer een statutenwijziging voorbereid; in 2022 zal de akte voor de
wijziging passeren bij de notaris. Een belangrijke wijziging is dat BD Grondbeheer zal gaan
werken met een Pachtersraad. Deze Pachtersraad wordt in 2022 ingericht en krijgt een
belangrijke adviesfunctie voor de RvB. In de Pachtersraad nemen vier tot acht pachters plaats,
die worden benoemd door de RvB. Een onafhankelijke voorzitter wordt benoemd door de RvT.
Er is geen zittingstermijn vastgesteld.

Organisatie
De RvT bestond afgelopen jaar uit Ronald van der Giessen (voorzitter), Christina van Tellingen
(lid) en Willem Meijers (lid). In 2021 vergaderde de RvT elk kwartaal met de RvB. Daarnaast
vonden diverse petit comités en telefonische overleggen plaats. Eind 2021 vond er een wissel
van de wacht plaats. Ronald van der Giessen, die de verbreding van BD Grondbeheer heeft
voorbereid, heeft het stokje doorgegeven aan Peter Blom. Met Blom heeft BD Grondbeheer de
juiste expertise aan boord om de transitie in de landbouw verder aan te jagen. De
zittingstermijn van RvT-lid Christina van Tellingen eindigde in februari 2022. Haar taak is
overgenomen door Kore Luske, die als antroposofisch huisarts toeziet op de holistische kijk van
goed bodembeheer in samenhang met de gezondheid van de mens.
De Raad van Toezicht bestaat aldus thans uit:
* Dhr. Peter Blom (aangetreden per 01-01-2022) als voorzitter
Voormalig directievoorzitter (CEO) van Triodos Bank
Lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandse Bank
Voorzitter Raad van Toezicht MVO Nederland
* Mw. Kore Luske (aangetreden per 21-02-2022) als lid
Antroposofisch huisarts
* Dhr. Willem Meijers (aangetreden per 24-09-2013) als lid
Investment Manager Nationaal Groenfonds
Lid Raad van Toezicht Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Lid Raad van Toezicht Stichting De Groene Koepel
Lid Raad van Toezicht Good Fish Foundation
De RvB bestond begin 2021 uit drie bestuurders: Kees van Biert (voorzitter), Tom Waller
(secretaris & penningmeester) en Michiel de Koe. Medio 2021 is het bestuur uitgebreid met
Thomas Steiner. Annelijn Steenbruggen ondersteunt de RvB als tekstschrijver, fotograaf en
fondsenwerver. Nina van der Giessen heeft als kwartiermaker de nieuwe beweging Aardpeer,
Samen voor Grond, op de kaart gezet, zij werd hierbij ondersteund door Hanne van Beuningen.
De RvB vergaderde in 2021 formeel viermaal. Daarnaast houdt het gehele team een wekelijks
(online) overleg van minstens een uur.
De Raad van Bestuur bestaat aldus thans uit:
* Dhr. Kees van Biert (aangetreden per 06-12-2012) als voorzitter
Oprichter en partner JBR Management Consultant & Corporate Finance
Voorzitter Raad van Commissarissen Vekoma Rides Manufacturing B.V.
BD Grondbeheer Jaarverslag 2021
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* Dhr. Tom Waller (aangetreden per 01-04-2018) als secretaris en penningmeester
Bedrijfseconoom
DGA Il Cubo Holding BV
* Dhr. Michiel de Koe (aangetreden per 01-01-2020) als algemeen bestuurslid
Beëdigd Rentmeester NVR
Bestuurslid – penningmeester Vereniging It Fryske Gea
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Landgoed Blanckenborch
DGA De Koe Rentmeester BV
* Dhr. Thomas Steiner (aangetreden per 02-07-2021) als algemeen bestuurslid
Voormalig Directeur Corporate Identity en Communicatie bij Triodos Bank
Directeur FluxusTime
Bestuurslid Stichting Van Ede Foundation
Bestuurslid Stichting The Turn Club
Financiële resultaten en beleid
Ook in 2021 heeft BD Grondbeheer een groei gerealiseerd met het aankopen van gronden voor
Het Anker, De Bosmantel en De Patrijs. Deze groei past bij haar doelstelling om landbouwgrond
te verwerven om die vervolgens langjarig in gebruik te geven aan boeren en tuinders, die er
verantwoord mee omgaan. Op die manier draagt BD Grondbeheer tevens bij aan de transitie
naar een gezond landbouwsysteem. In zes jaar tijd zijn de totale activa van BD Grondbeheer
vrijwel verzesvoudigd, van € 4,8 in 2015 naar € 28,3 miljoen eind 2021.
Kern daarbij is en blijft het vrijmaken van de verworven grond om die voor de komende
generaties te kunnen behouden voor gezonde landbouw en zo weg te houden van grondhandel
en -speculatie. BD Grondbeheer beschouwt grond als ‘vrije grond’, wanneer er geen
aflossingsverplichtingen (meer) op rusten.
BD Grondbeheer verwerft landbouwgrond en geeft die in (erf)pacht uit aan agrarische
ondernemingen. Bij het verwerven van landbouwgrond streeft zij naar het op redelijke termijn
vrijmaken van de grond. Het beleid is daarbij steeds gericht op de transitie, in de juiste
verhoudingen, van kort vreemd vermogen, naar lang vreemd vermogen, naar eigen vermogen.
BD Grondbeheer heeft nadrukkelijk niet als oogmerk het behalen van winst c.q. van financieel
resultaat. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk van de middelen worden gebruikt voor c.q.
geïnvesteerd in het verwerven en vrijmaken van landbouwgrond. Daarnaast is de continuïteit
van de organisatie en de operationele activiteiten essentieel. Naast het aanhouden van een
continuïteitsreserve is vooral het sturen op liquiditeitspositie en kasstromen daarmee voor de
organisatie onontbeerlijk. In dat kader ontvangt BD Grondbeheer met name bijdragen uit
(erf)pacht en uit legaten en schenkingen, maar ook substantiële bedragen uit de uitgifte van
(obligatie)leningen, waaronder eeuwigdurende obligaties. Eeuwigdurende obligaties gelden
daarbij als eigen vermogen.
Qua uitgaven spelen met name financieringskosten, bestuurskosten en algemene kosten, maar
ook substantiële bedragen voor aflossing van genoemde (obligatie)leningen, waarbij niet wordt
afgelost op de eeuwigdurende obligaties.
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Bij het sturen op liquiditeit hanteert de RvB de volgende criteria:
1. De continuïteit van de operationele activiteiten: de canon of pacht ligt per object 0,5%
hoger dan het rentepercentage van de betaalde rente op het voor dit object aangetrokken
(resterende) vreemd vermogen;
2. Het aanhouden van een liquiditeitsbuffer: de omvang van de totale banksaldi bedraagt
steeds minimaal € 300.000 (indien nodig te herzien);
3. Het beheersen van de uitgaven inzake bestuurskosten: de inzet per lid RvB wordt in de
begroting gemaximeerd op 1.000 uur per jaar.
Het positief resultaat 2021 (saldo van baten en lasten) bedraagt € 60.960. In de begroting 2021
was uitgegaan van negatief resultaat ter grootte van de afschrijvingskosten.
De totale som der baten Is in 2021 per saldo circa € 280.000 hoger dan begroot. Dat verschil
heeft zowel betrekking op de schenkingen als op de overige baten. De schenkingen zijn per
saldo circa € 210.000 hoger dan begroot. Daarmee is 2021 een bijzonder goed jaar geweest op
dit vlak. De meevaller bij de overige baten betreft vooral een boekwinst van € 39.465 en
verder niet begrote pachtopbrengsten gerelateerd aan nieuwe aankopen. Daar staan niet
begrote financieringskosten tegenover.
De totale som der lasten is (exclusief het saldo van financiële baten en lasten) in 2021 circa €
153.000 hoger dan begroot. Dit verschil heeft met name twee oorzaken:
Ten eerste: Op basis van de cijfers betreffende de levensverwachting en de verwachte inflatie,
is het vereist om een dotatie aan de voorziening Wilhelminahoeve op te nemen voor een
verplichting van een jaarlijkse vergoeding bij in leven zijn van rechthebbende. Het betreft een
dotatie van € 56.943. De voorziening heeft betrekking op toekomstige verplichtingen en was
lager begroot.
Ten tweede: In de begroting 2021 was aan communicatiekosten en aan kosten voor
fondswerving samen, naast het reguliere niveau van circa € 35.000 tevens een extra kostenpost
van € 45.000 opgenomen voor het kwartier maken van Aardpeer en € 25.000 projectkosten. In
de loop van 2021 is echter besloten om circa € 25.000 extra uit te trekken voor het kwartier
maken niet alleen te investeren in het initiëren van Aardpeer, maar ook extra bedragen uit te
trekken voor het verder uitbouwen van deze beweging alsook voor de marketing en
communicatie rondom. Daarmee is in 2021 tevens circa € 23.000 extra uitgegeven aan de
activatie van Aardpeer en de lancering van de ‘Samen voor Grond I’-obligaties. Ook is in 2021
rond deze obligaties circa € 15.000 niet begrote kosten in het resultaat meegenomen die
feitelijk in 2022 worden betaald.
Belangrijkste meevaller in de lasten is het afzien van bezoldiging door de voorzitter RvB.
In het saldo van financiële baten en lasten is het koersverlies van € 7.295 op Triodos
Certificaten verwerkt. Daarnaast waren de financieringskosten van nieuwe aankopen niet
volledig begroot. Inclusief een aldus circa € 22.000 ongunstiger dan begroot saldo financiële
baten en lasten resulteert over 2021 een saldo van baten en lasten van € 60.960.
Het resultaat wordt voor € 54.637 toegevoegd aan het bestemmingsfonds (i.c. Land en
Boschzigt, zie toelichting hieronder) en voor € 6.323 aan de continuïteitsreserve. Via de
overige reserves wordt daarnaast € 109.440 toegevoegd aan het bestemmingsfonds.
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In 2021 is aan giften in geld totaal ontvangen € 320.997. Daarnaast is door verkoop van
eeuwigdurende obligaties in 2021 totaal € 564.500 ontvangen.
Totaal is in 2021 op deze wijze aldus € 885.497 ontvangen. Het volgende overzicht geeft dit
bedrag, uitgesplitst naar bestemming.
Bestemming

Obligaties

Schenkingen

Totaal

Hondspol

58.500

10.275

68.775

Kraaybeekerhof

16.500

7.813

24.313

Kromme Lepel

7.000

1.398

8.398

Naoberhoeve

11.000

12.396

23.396

Vijfsprong

23.500

9.790

33.290

120.500

54.637

175.137

55.500

11.460

66.960

1.000

-

1.000

Bosmantel

150.000

-

150.000

Aardpeer

-

Algemeen
Totaal

Land en Boschzigt
Krachtplek Fruitweelde
Brunia

18.493

18.493

121.000

194.736

315.736

564.500

320.997

885.497

Landbouwgronden worden sinds de oprichting van BD Grondbeheer verworven met behulp van
schenkingen, legaten en laagrentende leningen.
In 2016 is BD Grondbeheer gestart met de verkoop van 1,5% eeuwigdurende obligaties aan
toonder. Deze zijn, afgezien van “terug-schenkingen”, aflossingsvrij.
Per saldo is eind 2021 totaal € 2.481.000 aan eeuwigdurende obligaties geplaatst. Er kan in
deze lening maximaal voor € 2.499.500 eeuwigdurende obligaties uitgegeven worden. De lening
heeft in 2021 haar maximum bereikt. In 2022 start BD Grondbeheer met de uitgifte van een
tweede eeuwigdurende obligatielening.
Kopers van obligaties kunnen aangeven of hun geld gebruikt wordt voor algemene doeleinden
of voor een bepaalde campagne c.q. bestemming.
Om sneller te kunnen handelen, meer boeren te kunnen steunen en daarmee de toekomst naar
het heden te halen, worden de laatste jaren, in nauwe samenwerking met Triodos Bank, tevens
gronden aangekocht met een hypothecaire lening, voor een deel overigens bij andere
geldverstrekkers.
Aflossing van deze schulden vindt plaats vanuit schenkgeld en vanuit gelden verkregen uit de
verkoop van eeuwigdurende obligaties. Primair gebeurt dit vanuit de door de donateurs en
obligatiehouders geoormerkte gelden. De RvB vult deze geoormerkte bedragen aan vanuit
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gelden met een algemene bestemming. Tijdens campagnes helpen betrokken pachters actief
gelden te werven die gebruikt worden voor de aflossing van de schuld. Aflossing van de schuld
vertaalt zich vervolgens ook in een korting op de pachtbijdragen van de betreffende pachter.
De door BD Grondbeheer ontvangen pachtbijdragen worden gebruikt voor de te betalen rente
en voor de overige kosten die BD Grondbeheer maakt. Daarbij streeft BD Grondbeheer naar een
pacht die gebaseerd is op de duurzame productieve waarde van de grond, zodat de pachter
goed in staat is om te leven tot en met het pensioen en goed omgaat met de aarde.
De opbrengst van uitgifte van de ‘Samen voor Grond I’ obligaties is in 2021 grotendeels gebruikt
voor herfinanciering van bovengenoemde langlopende schulden.
Op basis van een controle van de administratie over de jaren 2012 t/m 2021 is gebleken dat
alle geoormerkte schenkingen, donaties en legaten zijn besteed aan hun bestemming waarvoor
zij zijn gegeven en dat op basis hiervan is gebleken dat er geen bestemmingsfonds behoeft te
worden gevormd. Uitzondering hierop vormen twee bestemmingen, de Vijfsprong en Land en
Boschzigt.
In 2021 is met bestemming De Vijfsprong € 33.290 ontvangen. Inclusief de periode voor 2021 is
het totaal ontvangen bedrag voor deze bestemming daarmee opgelopen tot € 424.963. Van dit
bedrag is in de tussentijd slechts een deel, namelijk € 141.375, door BD Grondbeheer
daadwerkelijk gebruikt voor deze bestemming. De RvB heeft daarom besloten om te komen tot
het vormen van een fonds met bestemming De Vijfsprong met eind 2021 een grootte van
424.963 -/- 141.375 = € 283.588 ten behoeve van de toekomstige jaarlijkse aflossingen op de
betreffende lening bij Triodos Bank en/of nieuw aan te kopen landbouwgrond voor De
Vijfsprong.
In 2021 is in samenwerking met de tuinderij Land en Boschzigt een campagne gestart om de
grond vrij te maken. Totaal is daarvoor een bedrag nodig van € 350.000. De aftrap van de
campagne was op 2 juli tijdens de jaardag 2021 van BD Grondbeheer. Beoogd is om in 2022 het
volledige bedrag beschikbaar te hebben en tot aankoop over te gaan. Eind 2021 was via
schenkingen een bedrag van € 54.637 ontvangen en € 120.500 via eeuwigdurende obligaties.
Deze bedragen zijn exclusief toegezegde periodieke schenkingen (met overeenkomst voor een
bedrag van circa € 20.000 in de periode tot 2026). De RvB heeft besloten om te komen tot het
vormen van een fonds met bestemming Land en Boschzigt met eind 2021 een grootte van €
175.137 ten behoeve van de aankoop van betreffende landbouwgrond.
Voor 2022 is door BD Grondbeheer het volgende resultaat begroot:

•

Baten van particulieren

300.000

Pachtbijdragen

411.500

Doorbelaste pacht

96.500

Overige baten

10.000

Totaal Baten
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Financieringskosten

317.000

Pacht betaald aan derden

96.500

Vacatievergoeding RvB

40.000

Begeleiden pachters RvB

75.000

Financieel beheer RvB

75.000

Kosten RvT en RvB

11.000

Communicatie en fondsenwerving

95.000

Advies- en accountantskosten

66.000

Projecten en overige kosten

19.500

•

Totaal lasten voor afschrijvingen

•

RESULTAAT voor afschrijvingen

23.000

Totaal afschrijvingen

43.000

•

RESULTAAT na afschrijvingen

795.000

-/-

20.000

Risico!s en onzekerheden
Het verwerven en beheren van landbouwgrond brengt risico’s met zich mee. Dat geldt ook voor
BD Grondbeheer. De RvB ziet daarbij als belangrijkste risico’s:
Risico dat pachters hun verplichtingen niet nakomen.
BD Grondbeheer heeft met 25 pachters contracten gesloten om aan hen langjarig
landbouwgrond uit te geven. Met de opbrengst van schenkingen en obligaties wordt nieuwe
grond gekocht en zal het aantal pachters toenemen.
Het risico bestaat dat door omstandigheden pachters niet in staat zijn te voldoen aan de
betalingsverplichtingen. Als pachters op grote schaal hun betalingsverplichtingen niet
nakomen, wat bijvoorbeeld zou kunnen gebeuren bij een aanhoudend slechte economische
situatie in de agrarische sector, heeft dat grote consequenties voor de inkomsten van BD
Grondbeheer. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de BD Grondbeheer niet of niet geheel aan
haar rente-, aflossings- of andere verplichtingen kan voldoen.
Dit risico is de voornaamste reden waarvoor BD Grondbeheer een continuïteitsreserve heeft
gevormd en zij in haar beleid stuurt op het aanhouden van voldoende liquiditeit.
Mochten desondanks liquiditeitsproblemen ontstaan, dan is verkoop landbouwgrond een laatste
middel.
Risico van waardeschommelingen, inflatie en van herfinanciering
De prijsvorming op de agrarische grondmarkt is onderhevig aan vraag en aanbod. Historisch
gezien laat landbouwgrond op de lange termijn een gestage waardestijging zien, maar op de
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korte termijn kunnen ook sterke prijsdalingen optreden. Voor de aankoop van objecten wordt
de agrarische waarde van de nieuwe objecten getaxeerd. Een taxatierapport van een
gecertificeerde onafhankelijke deskundige (NRVT-taxateur) dient aanwezig te zijn om zeker te
stellen dat de waarde marktconform is.
Een prijsdaling kan leiden tot afwaarderingen op het vermogen van BD Grondbeheer en kan
invloed hebben op het resultaat.
Een prijsdaling van de landbouwgrond en een daarmee gepaard gaande afwaardering kan
invloed hebben op de herfinancieringsmogelijkheden. Zeker wanneer dit gepaard gaat met een
stijging van het rentepercentage bestaat het risico derhalve dat herfinanciering niet, of slechts
tegen voor BD Grondbeheer onwerkbare voorwaarden mogelijk is. Voor een termijn van circa
vier jaar is dit risico afgedekt, aangezien de looptijd van grotere leningen tenminste tot medio
2025 is, dan wel volledig afgelost voor die tijd. Het beleid van BD Grondbeheer is er, zeker de
komende jaren, primair op gericht grond schuldenvrij te maken en zo de noodzaak tot
herfinanciering te beperken.
Risico van wegvallen van schenkingen
Onderdeel van de inkomsten van BD Grondbeheer zijn schenkingen. Dit betreffen zowel
geschonken aflossingen en rente als schenkingen in de vorm van donaties, legaten e.d. Jaarlijks
ontvangt BD Grondbeheer circa € 300.000 aan schenkingen. Deze schenkingen dragen daarmee
substantieel bij aan de financiële ruimte voor het voldoen aan rente- en
aflossingsverplichtingen. Het eventueel wegvallen van schenkingen kan lagere inkomsten ten
gevolg hebben.
Door schenkers zijn veelal (contractuele) toezeggingen gedaan voor meerdere jaren en deze
schenkers hebben een grote mate van betrokkenheid bij BD Grondbeheer en haar
doelstellingen. Als desalniettemin op termijn de geschonken bedragen teruglopen, dan kan dit
negatieve gevolgen hebben voor de financiële ruimte. Ook dit risico is reden waarvoor BD
Grondbeheer een continuïteitsreserve heeft gevormd en zij in haar beleid stuurt op het
aanhouden van voldoende liquiditeit.
Operationele risico’s
Het risico bestaat dat de werkzaamheden van BD Grondbeheer niet conform vastgelegde
processen, dan wel niet correct en/of niet tijdig worden uitgevoerd. Een belangrijk proces in
deze context is het acceptatiebeleid voor het aankopen en verpachten van grond waarmee zij
wil voorkomen dat gronden worden aangekocht voor pachters waarvan verwachte liquiditeit en
solvabiliteit onvoldoende is. Indien operationele risico’s zich voordoet kan dit onverwachte
kosten, schadeclaims en/of lagere inkomsten tot gevolg hebben waardoor BD Grondbeheer niet
(tijdig) aan haar rente-, aflossings- of andere verplichtingen kan voldoen. In verband met
genoemde risico’s hanteert de RvB zowel genoemde continuïteitsreserve als genoemde
liquiditeitsbuffer.

Pachtbeleid en pachters
Het nieuwe kabinet, dat eind 2021 is geïnstalleerd, heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat
ze ‘landbouwgrond wil afwaarderen’ tot ‘landschapsgrond’, dit als duurzame oplossing voor het
stikstofprobleem en het verlies van biodiversiteit. BD Grondbeer is enthousiast over dit plan
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omdat het in lijn ligt met de aanpak van BD Grondbeheer sinds de oprichting ervaring mee
heeft. Doordat BD Grondbeheer landbouwgrond aankoopt met donaties en investeringen van
burgers kunnen wij grond tegen reële pachtprijzen (zonder winstoogmerk) op basis van
langjarige (30 jaar) pachtcontracten uitgeven aan agrarische ondernemers, die een
natuurvriendelijk landbouwbedrijf willen starten of uitbreiden.
Nieuwe, vaak jonge en ook herintredende boeren, hoeven zo geen groot startkapitaal mee te
nemen en/of grote bedragen te lenen. Ze pachten hun bedrijf voor de periode dat ze er
ondernemer zijn. Als ze aan het eind van hun loopbaan met pensioen gaan, zoekt BD
Grondbeheer samen met hen – binnen of buiten de familie – naar een geschikte
bedrijfsopvolger. Omdat BD Grondbeheer in haar statuten heeft verankerd dat haar gronden
nooit meer verkocht of verhandeld mogen worden, blijft kostbare en vruchtbare grond over de
generaties heen in handen van natuurvriendelijke boeren.
Alle pachters van BD Grondbeheer werken grondgebonden, waarbij de hoeveelheid
landbouwhuisdieren is afgestemd op de kringloop van grondstoffen. De pachters werken zonder
chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest en hebben tenminste een deel van
hun land ingericht met natuurelementen, zoals paddenpoelen en hagen. Ze zijn actief in hun
sociale omgeving en creëren daarmee transparantie en verbinding. Deze bedrijfsvoering in
combinatie met de grondsoort dient uiteraard de boer in staat te stellen hier een redelijk
inkomen uit te realiseren. Al deze componenten samen bepalen het (sociaal en) natuurlijk
opbrengend vermogen van de grond. Op basis daarvan worden onze (periodiek geïndexeerde)
pachtprijzen vastgesteld, waarvan reële grondprijzen berekend worden.

Fondsenwerving en communicatie
Natuurinclusieve landbouwgrond is vitaal erfgoed dat we willen behouden voor de volgende
generaties. Met campagnes stelt BD Grondbeheer boerenbedrijven, die de grond gezond
bewerken, één-voor-één veilig voor de toekomst. Met de boer-burgerbeweging Aardpeer
hebben we ons palet verbreed en werven we nu ook leengeld (obligaties) en donaties (stukkies
grond) voor duurzame landbouw- en voedselinitiatieven, zoals herenboerderijen en CSA’s.
Naast fondsenwerving hebben we afgelopen jaar ook gewerkt aan relatiebeheer en het
vergroten van onze naamsbekendheid.
Met de lancering van Aardpeer is BD Grondbeheer in januari 2021 gestart met de uitgifte van
een obligatielening via het platform duurzaaminvesteren.nl, zie ook paragraaf 4 'Doelrealisatie
en gang van zaken’; in december 2021 gevolgd door een tweede obligatielening. Met een online
lanceringsevent vanuit Pakhuis de Zwijger met keynote speakers en enerverende moderators,
webinars en advertenties op social media hebben we in 2021 ruim 500 nieuwe investeerders/
beleggers aangetrokken die hun geld voor 5, 10 of 15 jaar bij BD Grondbeheer hebben
ondergebracht ten bate van een transitie in de landbouw. Naast de ‘Samen voor Grond’obligaties is BD Grondbeheer via Aardpeer ook donaties gaan werven middels ‘Stukkies grond’,
waaraan in 2021 circa 300 mensen hebben meegedaan met eenmalige of periodieke
schenkingen van 35 tot 700 euro per persoon.
In 2021 hadden we ook acht campagnes lopen via onze BD Grondbeheer-website waarmee we
bijna een 320 duizend euro aan donaties en 565 duizend euro aan eeuwigdurende obligaties
hebben verworden. Voor Urtica de Vijfsprong in Vorden, Naoberhoeve in Echten, De Kromme
Lepel in Bergen op Zoom en Landgoed Kraaybeekerhof en de Hondspol in Driebergen betrof het
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geld waarmee we de leningen op de grond verder hebben afgelost. Voor Land en Boschzigt
hebben we geld geworven om de 2 hectare tuinbouwgrond in ’s Graveland in 2022 te kunnen
aankopen. Rondom al deze bedrijven staat een hechte gemeenschap waarop we ons met de
campagne richten.
In 2021 hebben we meeliftend op het initiatief ‘Toekomst Zaaien’ een impuls aan de
campagnes van Naoberhoeve en De Kromme Lepel gegeven. Bij Landgoed Kraaybeekerhof was
de oprichting van de coöperatie, de nieuwe bestuurlijke vorm voor alle ondernemers en
organisaties op het landgoed, aanleiding om aandacht aan de campagne te geven.
Cadeau voor het Leven is een lopende actie, waarmee (groot)ouders voor hun (klein)kind een
eeuwigdurende obligatie kunnen kopen.
Krachtplekken voor de Toekomst is een nieuwe campagne, waarmee BD Grondbeheer zich naast
burgers ook speciaal richt op bedrijven en organisaties (business-to-business). Deze insteek
hebben we gekozen omdat Fruitweelde als leverancier aan de groothandel geen burger
gemeenschap heeft waarbinnen geworven kan worden. We hebben daarom voor een algemeen
thema gekozen: jonge boeren, die met landbouw willen bijdragen aan een leefbare planeet,
grond onder de voeten geven.
In deze nieuwe campagne positioneren we startende jonge en startende boeren als de
krachtplekken voor de toekomst. Het zijn krachtplekken van hoop en vitaliteit voor alles wat
leeft. Met elke donatie van € 7,- voor een krachtplek verwerft BD Grondbeheer 1 m2
landbouwgrond. Er zijn cadeaukaarten verkocht met een vierkante meter grond (dus met een
nominale waarde van 7 euro), die bedrijven in hun kerstpakket hebben gedaan. In totaal
werden er in 2021 500 van deze kaarten verkocht. In 2022 gaat BD Grondbeheer deze
kaartenactie verder uitwerken en bij een bredere doelgroep onder de aandacht brengen.
De naamsbekendheid van BD Grondbeheer is in 2021 verder versterkt met persberichten,
advertenties en via social media. Mijlpaal daarin was het Manifest, Samen voor Grond, waarvan
BD Grondbeheer samen met Aardpeer en Decade of Action mede-initiatiefnemer was. Op 21
maart - de eerste lentedag - hebben 21 ouders en kinderen een statement gemaakt door met
elkaar op een akker in de Flevopolder op de foto te gaan en het 'Samen voor Grond'-manifest te
ondertekenen. Vervolgens hebben 21 grootouders & kleinkinderen (op 21 juni), 21 boeren (op
21 september) en 21 chef-koks (op 21 december) aandacht gevraagd voor goed bodembeheer
en het manifest. Het manifest is door 460 maatschappelijke organisaties ondertekend en door
oud-informateur Herman Wijffels overhandigd aan leden van de Tweede Kamer.
In 2021 hebben we voorbereidingen getroffen om de huidige website laagdrempeliger te maken
voor nieuwe donateurs om zich aan te melden. Afgelopen jaar hebben we achter de schermen
de ICT hervormd waarmee de website straks een sterk digitaal platform kan worden. In 2022
zal de nieuwe website ingericht en gelanceerd worden.
In 2021 heeft BD Grondbeheer zes keer een digitale nieuwsbrief en drie keer een papieren
nieuwsbrief naar onze donateurs, obligatiehouders, pachters en relaties verstuurd.
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Maatschappelijke aspecten
Op de pachtbedrijven van BD Grondbeheer is voedselproductie geïntegreerd met natuurbeheer.
Naast een diversiteit aan gewassen en landbouwdieren is er ook altijd een veelheid aan wilde
bloemen, bomen, struiken, insecten en vogels. De weelderige natuur op onze pachtbedrijven is
een weerspiegeling van wat zich onder de grond afspeelt: hoe rijker het bodemleven, des te
rijker de biodiversiteit boven de grond.
Deze levendige boerenlandschappen staan in schril contrast met de noodkreet waarmee
Natuurmonumenten en Vogelbescherming eind 2020 naar buiten kwamen, sinds 1970 is
Nederland ruim 70% van zijn grutto!s kwijtgeraakt en ook de aantallen kieviten, scholeksters,
veldleeuweriken en andere boerenlandvogels zijn schrikbarend afgenomen. Drie jaar geleden
trok Natuurmonumenten ook al aan de bel omdat de insectenpopulatie met bijna 80% is
geslonken. Beide signalen zijn eigenlijk een noodkreet van het bodemleven: de wormen zijn
verdwenen en in hun kielzog alle dieren die boven de grond lopen en vliegen. Wil je de
biodiversiteit herstellen? Dan moet je de basis op orde brengen. Goed bodembeheer is de
kortste route naar een levendige aarde.
De dramatische afname van weidevogels en insecten vertelt ons dat er haast is geboden. Met
Aardpeer wil BD Grondbeheer haar impact versnellen en vergroten. Met elke nieuwe
grondaankoop stellen we weer een stukje aarde veilig voor de volgende generaties. Stuk voor
stuk zijn het groene oases waar de productie van vitaal voedsel samenvalt met de ontwikkeling
van bodemleven en dus biodiversiteit.

Blik in de toekomst
Een kleine tien jaar geleden beheerde BD Grondbeheer 188 hectare verspreid over 13 land- en
tuinbouwbedrijven én stonden er twintig boeren op de wachtlijst, die hun levenswerk bij BD
Grondbeheer wilden onderbrengen. Met de toenmalige donaties en legaten kon slechts eens in
de tien jaar een nieuw bedrijf worden aangekocht. Daarom is gestart 'morgen' naar 'vandaag' te
halen: gronden aan te kopen (deels) met tijdelijke leningen, waaronder ook obligatieleningen
met looptijden van 5, 10 of 15 jaar en vervolgens samen met de boeren een campagne op te
zetten om met donaties uit hun gemeenschap die leningen af te lossen en zo de gronden vrij te
maken. De campagnes werken goed: in relatief korte tijd is het areaal van BD Grondbeheer
aangegroeid tot 547 hectare, verspreid over 25 boerenbedrijven.
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In onderstaande tabel zijn betreffende 25 bedrijven en de eind 2021 bij BD Grondbeheer in
beheer zijnde grondoppervlaktes opgesomd. Tevens is in de tabel aangegeven of het gaat om
BD-bedrijven en bij welke boerenbedrijven inmiddels sprake is vrije grond. Bij 14 bedrijven
bestaan nog aflossingsverplichtingen in verband met leningen van banken, particulieren en/of
obligatiehouders Samen voor Grond. Volledigheidshalve is in de tabel een post overig
opgenomen om in de totaaltelling aan te sluiten bij de langlopende schulden in de jaarcijfers.
De hier genoemde schulden zijn gereserveerd voor specifieke aankopen.

Object

Gemeente

Hectare

Hooge Kamp

Apeldoorn

9,4

Noorderhoeve

Bergen (NH)

Hondspol
Kraaybeekerhof

Driebergen-Rijsenburg
Driebergen-Rijsenburg

44,6
5,8

1.386.851
587.500

De Kromme Lepel

Halsteren

10,6

95.301

De Vrolijke Noot

Havelte

De Grote Kamp

Keppel

Naoberhoeve
De Jong, Gaastzigt

Ruinen
Sint-Johannesga

De Zonnehorst

Staphorst

Thedinghsweert

Tiel

Watertuin

Vierlingsbeek

Eindelienge
De Vijfsprong

Vlissingen
Vorden

4,3
19,6

Brunia

Flansum

25,8

Herenboeren Weert

Weert

11,9

Korenbloem

Zeewolde

46,2

-

-

BD

Zonnehoeve
Wilhelminahoeve

Zeewolde
Sint Philipsland

48,8
79,8

-

-

BD
BD

Ter Linde

Oostkapelle

82,9

-

BD

Boerz

Zeewolde

44,5

1.050.000

Fruitweelde
‘t Anker

Ingen
Brummen

3,6
1,2

412.000
-

De Bosmantel

Andijk

3,9

300.000

De Patrijs

Vorden

1,6

4,0

4,2
4,0
37,0
14,0

SvG
-

Status
-

BD/Vrije grond

-

BD/Vrije grond

250.000 BD
- BD
-

BD

-

-

BD/Vrije grond

-

-

BD/Vrije grond

908.517
-

- BD
720.000

6,8

-

-

BD/Vrije grond

27,7

-

-

BD/Vrije grond

4,6

-

-

BD/Vrije grond

-

BD/Vrije grond
BD

Overig (*)
Totaal af te lossen schulden

Schuld

547

332.625
1.000.000

6.391.129

-

1.030.000 BD
-

4.850.000
-

BD
Vrije grond

98.415

650.000

264.585

13.113.923

7.213.000

(*) Schulden gereserveerd ten behoeve van aankopen

Zoals eerder genoemd is het beleid van BD Grondbeheer gericht op het verwerven en in
(erf)pacht uitgeven van landbouwgrond. Dat verwerven geschiedt in toenemende mate met
leningen c.q. de uitgifte van obligaties. Tegelijkertijd streeft zij naar het op redelijke termijn
vrijmaken van de grond. Het beleid is daarbij steeds gericht op de transitie, in de juiste
verhoudingen, van kort vreemd vermogen, naar lang vreemd vermogen, naar eigen vermogen.
De komende jaren zal het bestuur hiervoor in volle overtuiging volle aandacht hebben.
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Je hoeft niet elke dag de krant te lezen om te weten hoe dramatisch het is gesteld met de
landbouw en onze leefomgeving. BD Grondbeheer heeft het antwoord. Het is van haar
oprichters visionair geweest dat zij 43 jaar geleden een huis hebben gebouwd dat anno nu
volledig aan de tijd is. Enerzijds voorziet de BD Grondbeheer aanpak in de ontwikkeling van
natuurvriendelijke landbouw, dat een cadeau is voor al het leven op aarde. Het geeft ons vitaal
voedsel en tegelijkertijd heeft het een herstellend vermogen voor bodems, biodiversiteit en
klimaat. Anderzijds is deze aanpak een relatief soepele weg voor bedrijfsopvolging, zowel
binnen als buiten de familie.
Hoewel de huidige landbouw in een impasse lijkt te zitten, ziet BD Grondbeheer een enorm
momentum om de gewenste omslag in de landbouw te faciliteren. De gemiddelde leeftijd van
boeren in Nederland is 57 jaar. Tussen nu en tien jaar komt er dus een groot potentieel aan
landbouwgrond vrij. Hieronder zitten ook natuurvriendelijk werkende boeren, die opvolging
zoeken en ook intensief werkende bedrijven die omgeschakeld kunnen worden. Tegelijkertijd
studeert een groeiend aantal studenten af als boer bij de landbouwschool Warmonderhof die
opleidt tot natuurinclusief werken. Het gaat om gemotiveerde jonge mensen, die “wij graag
grond onder de voeten zouden willen geven”. Het is aan ons – BD Grondbeheer en burgers – om
te zorgen dat al die vrijkomende hectares straks in de juiste handen komen. BD Grondbeheer
verwacht dat de komende jaren de stijging van het aantal donaties, legaten en obligaties het
groeitempo gaat bepalen.
Voor 2022 zijn de eerste stappen al gezet. Met de obligaties Samen voor Grond II beoogt BD
Grondbeheer een vijftal grondaankopen veilig te stellen en, ook al is de obligatielening niet
helemaal vol, ziet het ernaar uit dat dit gaat lukken en daarmee een vliegende start te maken
in 2022. Daarnaast zit het verwerven van een zestal concrete aanwinsten in een meer of
minder vergevorderd stadium en worden sinds begin 2021 (fusie-)gesprekken gevoerd met 2
organisatie (3 bedrijven ruim 30 ha). Beide organisaties zijn iconen in de BD-Landbouw en
beiden hebben aangegeven dat zij zich willen aansluiten bij BD Grondbeheer (in beginsel via
overname in de vorm van een juridische fusie). Het betreft deels vrije en deels nog met schuld
bezwaarde grond. Gezien de achtergrond van beide organisaties en hun diepe verankering in de
samenleving, heeft BD Grondbeheer er alle vertrouwen in een goede hoeder voor deze
bedrijven te kunnen zijn. Samen met betreffende bedrijven zullen dan ook gerichte acties
worden opgezet om de grond vrij te krijgen.
Tot slot nog even een blik op “de andere zijde van onze balans”. Voor de jaren 2022, 2023 en
2024 bedragen de reguliere aflossingsverplichtingen van BD Grondbeheer circa € 520.000 per
jaar. Streven is om deze aflossingen te betalen uit schenkgeld en bedragen ontvangen voor
eeuwigdurende obligaties. De Raad van Bestuur acht dit streven reëel gezien het feit dat op
deze wijze in 2021 totaal circa € 885.000 is binnengekomen. Bovendien wordt een adequate
liquiditeitsbuffer aangehouden. Ook de rentebetalingen zijn, zeker in die 3 jaar, in voldoende
mate afgedekt door de te ontvangen pachtbijdragen. Het gaat in die jaren om gemiddeld ruim
€ 300.000 aan rentebetalingen per jaar.
Kijkend naar de komende 5 jaar liggen er met name forse herfinancieringsopgaven voor de
jaren 2025 en 2026. Om die herfinancieringsopgaven in die jaren zo gering mogelijk te laten
zijn is het essentieel in te (blijven) zetten op het verwerven van eigen vermogen en
laagrentend lang vreemd vermogen c.q. het risico zoveel mogelijk uit onze balans te halen.
Afgelopen jaren heeft het bestuur van BD Grondbeheer veel gesprekken gevoerd met
Fondsbeheerders die passende beleggingen voor hun portefeuille zochten. Dit werd dan gezien
als “groene belegging”. Dat laatste is juist, maar dat is de helft van het verhaal. Vrije Grond is
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de andere helft. In 2022 wordt de dialoog met deze Fondsbeheerders doorgezet om te komen
tot een “maatkostuum” te ontwerpen wat allen past en er komen veel mogelijkheden om de
achterban van de verschillende (erf-)pachters in beweging te krijgen en campagnes te voeren
(75 jaar Land en Boschzigt, 100 jaar Loverendale etc.).
In de zomer van 2021 werd BD Grondbeheer geïnformeerd over een bijzondere constructie van
een testament, wat inmiddels door het overlijden van de erflater in behandeling is bij een
Executeur Testamentair. De bijzondere constructie behelst het volgende: Erflater heeft
gekozen om, naast enkele legatarissen, een Kerkelijke instelling als zijn erfgenaam te
benoemen, maar dit te doen onder de verplichting om daarvoor bij BD Grondbeheer
eeuwigdurende obligaties te verwerven. Erflater realiseert daarmee twee doelstellingen: de
aarde wordt een stukje vrij gekocht en de kerkelijke instelling krijgt jaarlijks de rente op haar
(via de erfenis gekochte) obligaties.
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Driebergen-Rijsenburg, 31 maart 2022

Raad van bestuur

Raad van Toezicht

w.g. C. van Biert

w.g. P. Blom

w.g. T.C. Waller

w.g. W.J. Meijers

voorzitter

secretaris/penningmeester

w.g. M. de Koe

bestuurslid

voorzitter

lid

w.g. C.H. Luske - Gottmer
lid

w.g. T.W.A. Steiner
bestuurslid
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JAARREKENING
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BALANS PER
31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1.
2.

26.611.101
205.547

25.839.212
219.409
26.816.648

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

3.
4.
5.

BD Grondbeheer Jaarverslag 2021

681.252
776.612

26.058.621

500.000
255.664
801.257
1.457.864

1.556.921

28.274.512

27.615.542
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31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

PASSIVA

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds
Overige reserves

6.
7.
8.

Reserves en fondsen
Eeuwigdurende
obligatielening

9.

938.570
458.725
3.349.884

932.247
294.648
3.459.324

4.747.179

4.686.219

2.481.000

1.954.000

7.228.179

6.640.219

Voorzieningen

10.

377.615

340.932

Langlopende schulden

11.

19.454.897

19.648.066

Kortlopende schulden

12.

1.213.821

986.325

28.274.512

27.615.542
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
werkelijk
2021
€

begroot
2021
€

werkelijk
2020
€

BATEN
Baten van particulieren (b)

13.

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of
diensten
Som van de baten

14.

485.605

275.000

414.193

485.605

275.000

414.193

580.339

511.000

654.991

1.065.944

786.000

1.069.184

LASTEN
Besteed aan doelstelling
- Kosten rentmeesterschap

15.

261.601

258.101

279.329

Lasten eigen fondsenwerving
- Kosten eigen fondsenwerving (a)

16.

156.951

71.250

9.304

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

17.

248.098

183.849

294.871

Som van de lasten

666.650

513.200

583.504

Saldo voor financiële baten en lasten

399.294

272.800

485.680

338.334-

316.000-

389.212-

60.960

43.200-

96.468

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
werkelijk
2021

begroot
2021

werkelijk
2020

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsfonds
- overige reserves

Procentueel aandeel lasten eigen
fondsenwerving ten opzichte van
baten eigen fondsenwerving (a:b)
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6.323
54.637
-

260.390217.190

96.468
-

60.960

43.200-

96.468

32,3%

25,9%

2,2%
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KASSTROOMOVERZICHT
2021
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- balansmutaties zonder cash flow
Boekwinst verkoop gronden
Geschonken aflossingen en leningen
- veranderingen in het werkkapitaal
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie voorzieningen
Mutatie overige schulden minus
aflossingsverplichting
Mutatatie in het werkkapitaal als
gevolg van de fusie

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa
- Investeringen
- Desinvesteringen
Financiële vaste activa
- Verstrekkingen
- Aflossingen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Transporteren
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€

€

399.294

485.680

45.446

47.927

39.465157.385-

19.361

74.412
36.683

36.642
162.469128.000-

76.534-

30.617-

-

124.775-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentebaten
Rentelasten

2020
€

34.561

409.219-

282.451

143.749

2.085
340.419-

3.542386.588338.334-

390.130-

55.883-

246.381-

820.98843.118

3.900.504235.152

3.073

499.677

774.797-

3.165.675-

830.680-

3.412.056-
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KASSTROOMOVERZICHT
2021
€
Transport

2020
€
830.680-

€

€
3.412.056-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Ontvangst langlopende schulden
Ontvangst eeuwig durende obligatie
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

7.616.4657.858.000
564.500

6.063.5669.368.088
381.000

806.035

3.685.522

24.645-

273.466

Recapitulatie
Stand per 31 december
Liquide middelen

776.612

801.257

Stand per 1 januari
Liquide middelen
Overgenomen liquide middelen uit fusie

801.257
-

403.016
124.775

24.645-
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TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw, statutair gevestigd te
gemeente Utrechtse Heuvelrug, is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 41178254.
De feitelijke vestigingsplaats is Diederichslaan 25, 3971 PA DriebergenRijsenburg
De belangrijkste activiteiten van de stichting
De activiteiten van Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
bestaan voornamelijk uit het bevorderen van het agrarisch landgebruik in het
kader van een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie,
enerzijds volgens de biologisch dynamische methode waarvoor de grondslag is
gelegd door Rudolf Steiner en anderzijds door (het bevorderen van)
omschakeling naar natuurinclusieve-, kringloop- en biologische
landbouwmethoden alsmede vernieuwende voedselproductieconcepten en het
koppelen daaraan van meetbare veranderdoelstellingen.
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TOELICHTING ALGEMEEN

Algemene grondslagen
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende organisaties".
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en
verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen
naar de toelichting.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de
jaarrekening vormt de leiding van Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische
Landbouw zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van
het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
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TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen van waardering van de balans
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Gronden en opstallen in exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
plus bijkomende kosten. Hierop wordt niet afgeschreven. Gronden en opstallen
worden aangehouden voor de doelstelling van de stichting. Er wordt rekening
gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden
verwacht.
In het kader van de verbetering van het inzicht, wordt in afwijking van de
bepalingen volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving de gronden aangemerkt
als “gronden in exploitatie .
Activa in exploitatie 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 (effecten) zijn gewaardeerd tegen actuele waarde per balansdatum.
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel
gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief transactiekosten (indien materieel).
Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de
waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.
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TOELICHTING ALGEMEEN

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
De voorraad is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs vermeerderd met
bijbehorende kosten of indien lager, tegen de marktwaarde per balansdatum.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde
van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij
besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het
eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien
de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als
vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het
bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking
door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder
bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige
voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien de
beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het
bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen
vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds).
In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder
bestemmingsfonds vermeld en dat deze beperking door derden is aangebracht.
Reserves en fondsen
De continuïteitsreserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting in
de termen van rentmeesterschap te kunnen waarborgen. De stichting bouwt de
continuïteitsresererve ten hoogte van de kosten van maximaal 1,5 maal de
jaarlijkse lasten van de werkorganisatie tezamen met de financiële lasten.
Het bestemmingsfonds wordt aangehouden op basis van beperkingen door
derder aangebracht.
Eeuwigdurende obligatielening
De obligatieleningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Door hun
eeuwigdurende aard worden deze leningen beschouwd als eigen vermogen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde.
De voorziening Wilhelminahoeve wordt opgenomen voor een jaarlijkse uitkering
die naar verwachting voortvloeit uit de verplichting per balansdatum voor de
afkoop van het vruchtgebruik van de Wilhelminahoeve. De verplichting, welke
jaarlijks geïndexeerd wordt zal eindigen op het moment van overlijden van de
verkopende partij.
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SCHULDEN
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de
langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.

Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva worden de ontvangen leningen verantwoord
waarvan de rente en aflossingen plaatsvonden middels schenkingen. Deze
leningen worden gewaardeerd tegen reëele waarde zijnde de nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde. Kortlopende schulden betreffen schulden die binnen 12 maanden na
balansdatum kunnen worden opgeëist.
Grondslagen van de staat van baten en lasten
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het
totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd, lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat
van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig
zijn besteed, worden de nog niet bestede baten volgens de
resultaatbestemmingen in de desbetreffende bestemmingsreserves
respectievelijk bestemmingsfondsen verantwoord. Een onttrekking aan
bestemmingsreserve respectievelijk fonds wordt als besteding verwerkt.
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Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde
goederen of diensten na aftrek van kortingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. Legaten worden
verantwoord als een bate zodra de omvang hiervan betrouwbaar kan worden
ingeschat.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de
verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.
Belastingen
Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting is niet van toepassing vanwege
het feit dat er geen onderneming wordt gedreven en er ten aanzien van het
verpachten van de gronden sprake is van vermogensbeheer.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
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2021

2020

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Gronden in exploitatie
Boekwaarde per 1 januari
Inbreng uit fusie Loverendale

Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen

1.
24.207.412
-

16.245.992
4.665.618

24.207.412

20.911.610

796.850
18.4083.653-

3.304.440
5.2633.375-

Boekwaarde per 31 december

24.982.201

24.207.412

Bedrijfsgebouwen in exploitatie
Boekwaarde per 1 januari
Inbreng uit fusie Loverendale

1.631.800
-

185.400
1.124.777

1.631.800

1.310.177

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving
Boekwaarde per 31 december

24.138
27.0381.628.900

596.064
231.77742.6641.631.800

De bedrijfsgebouwen waarvan het juridisch eigendom niet bij de stichting berust
bb
b
aa
a
1.625.900 (2020: 1.627.600). D a
,
het juridisch eigendom heeft, is verplicht om de activa in stand te houden conform de
instandhoudingseis. Bij de bepaling van de restwaarde is rekening gehouden met
deze instandhoudingseis waardoor de restwaarde varieert tussen de 40% en 100%.
Voor gebouwen waarbij 100% restwaarde wordt gehanteerd, zal na afloop van de
overeenkomst dezelfde waarde worden gehanteerd als bij overdracht van het
juridisch eigendom bij aangaan van de overeenkomst.
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2021
€
Houtopstand Tectona Agroflorestal Limitida

p.m.

2020
€
p.m.

De houtopstand is in 2012 verkregen vanuit een legaat en was in de akte van
verdeling op nihil gesteld.
Totaal materiële vaste activa

26.611.101

25.839.212

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor de materiële vaste activa variëren van
0% tot 10%.
De materiële vaste activa worden aangehouden in het kader van de doelstelling van
de stichting.
Financiële vaste activa
Effecten
Boekwaarde per 1 januari
Aangroei boekjaar
Boekwaarde per 31 december
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24.609
7.42217.187

9.604
15.005
24.609
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2021

Lening Thedinghsweert
Boekwaarde per 1 januari
Aflossing
Boekwaarde per 31 december

21.515
3.07318.442

2020

24.588
3.07321.515

Met Stichting Thedinghsweert zijn in 2010 afspraken gemaakt over rente en
af
i ge . O e de e
a
55.318
d jaa ij
3.073 aa af
i ge
1.111 aan rente betaald, waarmee de lening ultimo 2027 zal zijn afgelost.
Te ontvangen subsidies Groenfonds
Boekwaarde per 1 januari
Inbreng uit fusie Loverendale
Rente
Vrijval

173.285
9.100
12.467-

177.938
9.344
13.997-

Boekwaarde per 31 december

169.918

173.285

Totaal financiële vaste activa

205.547

219.409

De financiële vaste activa worden aangehouden in het kader van de doelstelling van
de stichting.
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2021
€

2020
€

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Opstallen Kraaybeekerhof

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen
Coöperatie Kraaybeekerhof U.A.
Overige vorderingen

3.
-

500.000

-

500.000

4.
78.106
16.985
550.000
36.161

110.664
64.397
80.603

681.252

255.664

Inzake de vordering op Coöperatie Kraaybeekerhof U.A. is als zekerheid een
negatieve vervreemdingsverklaring afgegeven. Het rentepercentage bedraagt 1%.
Totaal vorderingen en overlopende activa

681.252

255.664

De vorderingen worden aangehouden in het kader van de doelstelling van de
stichting.
Liquide middelen
Triodos Bank .819
Triodos Bank .197
Triodos Bank .827
ASN Bank .319
Rabobank .774
Rabobank .202

5.
151.626
537.185
1
87.800
-

626.632
42.512
1
87.776
23
44.313

776.612

801.257

De liquide middelen worden aangehouden ten behoeve van de bedrijfsvoering van
de stichting en in het kader van de doelstelling van de stichting.
Totaal vlottende activa
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2021

2020

PASSIVA
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

6.

Stand per 31 december

932.247
6.323

835.779
96.468

938.570

932.247

De continuïteitsreserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting in de
termen van rentmeesterschap te kunnen waarborgen. De stichting kan de
continuïteitsreserve vormen tot maximaal 1,5 maal de jaarlijkse lasten van de
erkorganisatie te amen met de financi le lasten o er 2021 aldus tot ma imaal
1.480.932. Deze reserve is niet vrij besteedbaar.
Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari
Overheveling vanuit overige reserves
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

7.
294.648
109.440
54.637

183.931
110.717
-

458.725

294.648

Het bestemmingsfonds is bedoeld voor toekomstige jaarlijkse aflossingen voor de
lening bij de Triodos Bank die afgesloten is voor De Vijfsprong en voor aflossingen
bij een onderhandse partij voor Land en Boschzigt. Het bestemingsfonds wordt deels
gevormd vanuit de staat van baten en lasten en deels vanuit de overige reserves. Dit
laatste betreft de uitgifte van eeuwigdurende obligaties ten bate van De Vijfsprong
en Land en Boschzigt. Deze beperking is door derden aangebracht en het
bestemmingsfonds kan derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het
fonds oor de Vijfsprong bedraagt 283.588 en oor Land en Bosch igt
175.137.
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€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Inbreng uit fusie Loverendale
Overheveling naar bestemmingfonds
Resultaat boekjaar

2020
€

8.
3.459.324
109.440-

3.602.373
32.332110.717-

3.349.884

3.459.324

4.747.179

4.686.219

Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossingen via schenkingen boekjaar

1.954.000
564.500
37.500-

1.579.000
381.000
6.000-

Stand per 31 december

2.481.000

1.954.000

Stand per 31 december
Deze reserve is vrij besteedbaar.
Totaal reserves en fondsen
Eeuwigdurende obligatielening

9.

Per saldo is eind 2021 totaal € 2.481.000 aan eeuwigdurende obligaties geplaatst. Er
kan in deze lening maximaal voor € 2.499.500 eeuwigdurende obligaties uitgegeven
worden. De lening (1,5%) heeft in 2021 haar maximum bereikt. In 2022 start BD
Grondbeheer met de uitgifte van een tweede eeuwigdurende obligatielening.
De eeuwigdurende obligatielening is afgezien van schenkingen aflossingsvrij.
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2021

Voorzieningen

2020

10.

Voorziening Wilhelminahoeve
Stand per 1 januari
Ingebracht uit fusie Loverendale
Dotatie boekjaar
Éénmalige vergoeding
Vergoeding boekjaar

340.932
56.943
20.260-

468.932
108.00020.000-

Stand per 31 december

377.615

340.932

De e ich i g
ge d jaa bed aag 20.807 bij i e e ij a
rechthebbende.
De voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde met een factor 0,507%.
De verplichting wordt geïndexeerd tegen een gemiddelde van 1,97%.
Totaal voorzieningen
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Langlopende schulden

2020

11.

Schulden aan obligatieshouders
Obligaties 5 jaar
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

2.883.000
-

-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

2.883.000
-

-

Stand per 31 december

2.883.000

-

In verband met de obligaties 5 jaar zijn de volgende bepalingen in de overeenkomst
opgenomen:
Als zekerheid is een pandrecht verleend op alle (toekomstige) vorderingen en
inkomsten uit de pachtovereenkomsten verbonden aan percelen landbouwgrond die
met de opbrengst van de uitgifte van de obligaties zijn geherfinancierd of
aangekocht, indien en voor zover deze (niet) meer zijn bezwaard met een recht van
hypotheek ten behoeve van een (project)financier.
Het rentepercentage bedraagt 0,7%.
Aflossing geschiedt per 1 juli 2026.
He ch lddeel langer dan 5 jaar bedraag 0.
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2020

Obligaties 10 jaar
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

4.330.000
-

-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

4.330.000
-

-

Stand per 31 december

4.330.000

-

In verband met de obligaties 10 jaar zijn de volgende bepalingen in de overeenkomst
opgenomen:
Als zekerheid is een pandrecht verleend op alle (toekomstige) vorderingen en
inkomsten uit de pachtovereenkomsten verbonden aan percelen landbouwgrond die
met de opbrengst van de uitgifte van de obligaties zijn geherfinancierd of
aangekocht, indien en voor zover deze (niet) meer zijn bezwaard met een recht van
hypotheek ten behoeve van een (project)financier.
Het rentepercentage bedraagt 1,2%.
Aflossing geschiedt per 1 juli 2031.
He ch lddeel la ge da 5 jaa bed aag 4.330.000

Totaal schulden obligaties
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€

2020
€

Schulden aan banken
Lening Triodos Bank .194
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

750.000
162.500-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

587.500
-

750.000
50.000-

Stand per 31 december

587.500

700.000

1.000.000
250.000-

In verband met de lening Triodos Bank .194 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 3%.
Aflossing geschiedt per 1 juli 2025.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank D. 183.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 0.

Lening Triodos Bank .384
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

1.138.133
51.282-

1.189.415
51.282-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

1.086.851
51.282-

1.138.133
51.282-

Stand per 31 december

1.035.569

1.086.851

In verband met de lening Triodos Bank .384 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 2,16%.
Aflossing geschiedt in termijnen van € 12.821 per kwartaal en een slottermijn van €
868.902 per 1 april 2026.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank D .183.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 0.
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Lening Triodos Bank .352
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

2020

120.985
25.684-

158.668
37.683-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

95.301
-

120.985
5.948-

Stand per 31 december

95.301

115.037

In verband met de lening Triodos Bank .352 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 2,5%.
Aflossing geschiedt per 1 april 2026.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank D .183.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt 0.
Lening Triodos Bank .095
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

940.551
32.034-

972.585
32.034-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

908.517
32.034-

940.551
32.034-

Stand per 31 december

876.483

908.517

In verband met de lening Triodos Bank .095 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1,8%.
Aflossing geschiedt in termijnen an 2.669 per maand en een slottermijn an
737.670 per 1 mei 2027.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank D.183.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt 748.348.

BD Grondbeheer Jaarverslag 2021

49

TOELICHTING OP DE BALANS
2021
Lening Triodos Bank .004
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

2020

2.700.000
2.175.000-

2.700.000
-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

525.000
-

2.700.000
-

Stand per 31 december

525.000

2.700.000

In verband met de lening Triodos Bank .004 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Over de lening is een rentepercentage overeengekomen van 1,45%.
Aflossing geschiedt per 1 januari 2025.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank D .183.
He ch lddeel langer dan 5 jaar bedraag 0.
Lening Triodos Bank .075
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

2.600.000
2.075.000-

2.600.000
-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

525.000
-

2.600.000
-

Stand per 31 december

525.000

2.600.000

In verband met de lening Triodos Bank .075 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Over de lening is een rentepercentage overeengekomen van 1,662%.
Aflossing geschiedt per 1 januari 2025.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank D .183.
He ch lddeel langer dan 5 jaar bedraag 0.
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2020

Lening Triodos Bank .213
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

376.975
44.350-

421.325
44.350-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

332.625
44.350-

376.975
44.350-

Stand per 31 december

288.275

332.625

In verband met de lening Triodos Bank .213 zijn de volgende bepalingen en
zekerheden in de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1,9%.
Aflossing geschiedt in termijnen an 3.696 per maand en een slottermijn an
7.391 per 1 mei 2029.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank D .183.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt 110.925.

Lening Triodos Bank A .902
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

1.565.000
53.965-

1.565.000
-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

1.511.035
53.965-

1.565.000
53.965-

Stand per 31 december

1.457.070

1.511.035

In verband met de lening Triodos Bank A .902 zijn de volgende bepalingen en
zekerheden in de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1,38%.
Aflossing geschiedt in termijnen an 4.497 per maand en een slottermijn an
1.047.831 1 augustus 2030.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank D .183.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt 1.241.207.
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2020

Lening Triodos Bank B .910
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

640.812
22.097-

640.812
-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

618.715
22.097-

640.812
22.097-

Stand per 31 december

596.618

618.715

In verband met de lening Triodos Bank B .910 zijn de volgende bepalingen en
zekerheden in de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1,43%.
Aflossing geschiedt in termijnen an 1.841 per maand en een slottermijn an
429.050 per 1 augustus 2030.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank D .183.
Het sch lddeel langer dan 5 jaar bedraagt 508.230.

Lening Triodos Bank C .167
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

885.000
13.532-

885.000
-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

871.468
32.477-

885.000
32.477-

Stand per 31 december

838.991

852.523

In verband met de lening Triodos Bank C .167 zijn de volgende bepalingen en
zekerheden in de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1,34%.
Aflossing geschiedt in termijnen an 2.706 per maand en een slottermijn an
592.707 per 1 augustus 2030.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank D .183.
Het sch lddeel langer dan 5 jaar bedraagt 709.083.
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2020

Lening Triodos Bank D .183
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

3.513.932
124.021-

3.513.932
-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

3.389.911
124.021-

3.513.932
124.021-

Stand per 31 december

3.265.890

3.389.911

In verband met de lening Triodos Bank D .183 zijn de volgende bepalingen en
zekerheden in de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1,05%.
Af
g ge ch ed
e
e a
10.335 e aa d e ee
e
a
2.821.480 per 1 augustus 2026.
He ch ddee a ge da 5 aa bed aag 0.
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Zekerheden leningen Triodos Bank:
- een Hypotheek eerste in rang op het bloot eigendom met betrekking tot
landbouwgrond aan de Laagweg te Lepelstraat kadastraal bekend gemeente Halsteren,
ec ie K, n mmer 87 oor een ma im mbedrag an 141.864,00 aan hoofd om,
vermeerderd met een bedrag gelijk aan 37,5% van dat bedrag voor rente en kosten
tussen Kredietnemer als hypotheekgever en Kredietgever als hypotheekhouder;
- een Hypotheek eerste in rang op het bloot eigendom met betrekking tot Agrarische
grond / bouwgrond aan de Groeningsedijk/Kevelaersedijk 1, 6826 AN te Groeningen
kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie O, nummer 97 voor een
ma im mbedrag an 158.136,00 aan hoofd om, ermeerderd me een bedrag gelijk
aan 37,5% van dat bedrag voor rente en kosten tussen Kredietnemer als
hypotheekgever en Kredietgever als hypotheekhouder;
- een Hypotheek eerste in rang op het bloot eigendom met betrekking tot grond aan de
Gooijerdijk 18b, 3972 MB te Driebergen-Rijsenburg kadastraal bekend gemeente
Driebergen-Rijsenburg, sectie C, nummers 4333 en 4334 en kadastraal bekend
Driebergen- Rijsenburg, sectie D, nummers 16, 17, 19, 20, 37, 39, 641, 750, 751, 752
en 801 oor een ma im mbedrag an 2.500.000,00 aan hoofd om, ermeerderd me
een bedrag gelijk aan 37,5% van dat bedrag voor rente en kosten tussen Kredietnemer
als hypotheekgever en Kredietgever als hypotheekhouder;
- een Hypotheek eerste in rang op het bloot eigendom met betrekking tot de Boerderij
aan de Laageinde 20, 4614 PW te Bergen op Zoom kadastraal bekend gemeente
Hal eren, ec ie K, n mmer 91, 531 en 92 oor een ma im mbedrag an
500.000,00 aan hoofdsom, vermeerderd met een bedrag gelijk aan 37,5% van dat
bedrag voor rente en kosten tussen Kredietnemer als hypotheekgever en Kredietgever
als hypotheekhouder;
- een Hypotheek eerste in rang op het bloot eigendom met betrekking tot Agrarische
grond / bouwgrond aan de Pesserweg 4, 7932 PC te Echten kadastraal bekend
gemeente Ruinen, sectie F, nummers 2082, 2667en 2362 voor een maximumbedrag
an 1.500.000,00 aan hoofd om, ermeerderd me een bedrag gelijk aan 37,5% an
dat bedrag voor rente en kosten tussen Kredietnemer als hypotheekgever en
Kredietgever als hypotheekhouder;
- een Hypotheek eerste in rang op het bloot eigendom met betrekking tot Agrarische
grond / bouwgrond aan de Thedingsweert 25, 4017 NR te Kerk Avezaath kadastraal
bekend gemeente Tiel, sectie N, nummers 483, 819, 1120, 1123 en 1205 voor een
ma im mbedrag an 5.300.000,00 aan hoofd om, ermeerderd me een bedrag gelijk
aan 37,5% van dat bedrag voor rente en kosten tussen Kredietnemer als
hypotheekgever en Kredietgever als hypotheekhouder;
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- een Hypotheek eerste in rang op het bloot eigendom met betrekking tot Agrarische
grond / bouwgrond aan de Reeoordweg en Galgenoordweg , te Vorden kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie A, nummers 2672, 2436, 2561, 2664, 2670 en 55 voor
ee
a
bed a a
500.000,00 aa
d
, e ee de d e ee bed a
gelijk aan 37,5% van dat bedrag voor rente en kosten tussen Kredietnemer als
hypotheekgever en Kredietgever als hypotheekhouder;
- een Hypotheek eerste in rang op het bloot eigendom met betrekking tot de Boerderij
aan de Lageweg 12, 4675 RH te Sint Philipsland kadastraal bekend gemeente Sint
Philipsland, sectie G, nummers 709, 723, 1050, 1051, 1110, en sectie H, nummers 781
en 1047 en Boerderij aan de Lijdijkweg 1, 4356 EG te Oostkapelle kadastraal bekend
gemeente Domburg, sectie K, nummers 3377, 3378, 3427, 3429, 3464, 3465, 4420,
4424, 4426 en 4450 en kadastraal bekend Veere, sectie G, nummer 2357 voor een
a
bed a a
11.000.000,00 aa
d
, e ee de d e ee bed a
gelijk aan 37,5% van dat bedrag voor rente en kosten tussen Kredietnemer als
hypotheekgever en Kredietgever als hypotheekhouder;
- een Hypotheek eerste in rang op het erfpachtrecht met betrekking tot Boerderij aan de
Diederichslaan 15A, 25 en 25A t/m E en ongenummerd te Driebergen-Rijsenburg
kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie E, nummers 887, 888, 937,
en 2209 en grond aan de Kraaijbeeklaan ongenummerd, kadastraal bekend gemeente
D ebe e -R e b , ec e E
e 1506
ee
a
bed a a
1.500.000,00 aan hoofdsom, vermeerderd met een bedrag gelijk aan 37,5% van dat
bedrag voor rente en kosten tussen Kredietnemer als hypotheekgever en Triodos Bank
als hypotheekhouder;
- Een pandrecht, eerste in rang, op alle vorderingen uit hoofde van pachtcontracten van
de Kredietnemer met Kredietgever als pandhouder, beperkt tot het Onroerend Goed
waar Kredietgever ook hypotheekhouder is;
- een Pandrecht, eerste in rang, op alle rechten van de Kredietnemer in verband met
alle banktegoeden op rekeningen aangehouden door de Kredietnemer bij Triodos Bank
met Triodos Groenfonds als pandhouder.
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TOELICHTING OP DE BALANS
2021
€
Lening Triodos Foundation .079
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

2020
€

600.000
600.000-

600.000
-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

-

600.000
-

Stand per 31 december

-

600.000

Lening Triodos Foundation .350
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

2.000.000
2.000.000-

2.000.000
-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

-

2.000.000
-

Stand per 31 december

-

2.000.000

Totaal schulden banken
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TOELICHTING OP DE BALANS
2021
€

2020
€

Overige schulden
Lening I
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

1.000.000
-

1.000.000
-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

1.000.000
-

1.000.000
-

Stand per 31 december

1.000.000

1.000.000

In verband met de lening I zijn de volgende bepalingen in de overeenkomst
opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 2,4%.
Aflossing geschiedt per 3 oktober 2039.
Hypothecaire zekerheid ad € 1.300.000 is gesteld op een boerderij en
landbouwgronden te Weert.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 1.000.000.

Lening II
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

200.000
50.000-

250.000
50.000-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

150.000
50.000-

200.000
50.000-

Stand per 31 december

100.000

150.000

In verband met de lening II zijn de volgende bepalingen en zekerheden in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 2%.
Aflossing bedraagt € 50.000 per jaar ingaande op 31 maart 2020 en eindigend op 31
maart 2024.
Als zekerheid is een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 0.

BD Grondbeheer Jaarverslag 2021

57

TOELICHTING OP DE BALANS
2021

2020

Lening III
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

200.000
50.000-

250.000
50.000-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

150.000
50.000-

200.000
50.000-

Stand per 31 december

100.000

150.000

In verband met de lening III zijn de volgende bepalingen en zekerheden in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 2,25%.
Af
g bed aag 50.000 e aa gaa de
31 aa 2020 e e d ge d
maart 2024.
Als zekerheid is een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven.
He c ddee a ge da 5 aa bed aag 0.
Leningen o/g
Stand per 31 december

29.042

31

29.042

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.
Er zijn geen zekerheden verstrekt.
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TOELICHTING OP DE BALANS
2021
Leningen Nationaal Groenfonds
Stand per 1 januari
Ingebracht uit fusie Loverendale
Verstrekkingen boekjaar
Rente
Aflossing boekjaar

2020

174.816
-

179.469

9.100
13.997-

9.344
13.997-

Aflossingen komend boekjaar

169.919
-

174.816
-

Stand per 31 december

169.919

174.816

In verband met de leningen Nationaal Groenfonds zijn de volgende bepalingen en
zekerheden in de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 5,4%.
De lening is verstrekt per 3 oktober 2012 en aflossing vindt plaats over een periode
van 30 jaar.
De lening is verstrekt voor het omzetten van landbouwgrond in natuur. Hiervoor is
een subsidie ontvangen. Dit is voorgefinancierd door het Nationaal Groenfonds.
Lening IV
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

240.000
210.000
-

240.000
-

Aflossingen komend boekjaar

450.000
450.000-

240.000
-

Stand per 31 december

-

240.000

In verband met de lening IV zijn de volgende bepalingen en zekerheden in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1%.
Aflossing geschiedt ineens ultimo 2022.
Als zekerheid is een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven.
He ch lddeel langer dan 5 jaar bedraag 0.
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TOELICHTING OP DE BALANS
2021
€

2020
€

Lening V
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

214.000
107.000-

214.000
-

Aflossingen komend boekjaar

107.000
107.000-

214.000
107.000-

Stand per 31 december

-

107.000

In verband met de lening V zijn de volgende bepalingen en zekerheden in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 0%.
Aflossing geschiedt in twee jaarlijkse delen van € 107.000 ultimo 2021 en 2022 .
Zekerheden zijn niet verstrekt.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 0.
Lening VI
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

300.000
30.000-

300.000
-

Aflossingen komend boekjaar

270.000
30.000-

300.000
30.000-

Stand per 31 december

240.000

270.000

In verband met de lening VI zijn de volgende bepalingen en zekerheden in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1%.
Aflossing geschiedt in tien jaarlijkse delen van € 30.000 eindigend ultimo 2030 .
Als zekerheid is een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 120.000.
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TOELICHTING OP DE BALANS
2021

2020

Lening VII
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

300.000
-

-

Aflossingen komend boekjaar

300.000
30.000-

-

Stand per 31 december

270.000

-

In verband met de lening VII zijn de volgende bepalingen en zekerheden in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 2%.
Af
g ge c ed
e aa
e de e a
30.000 e d ge d
2031 .
Als zekerheid is een eerste recht van hypotheek op het registergoed L 1056 en L
1057 te Andijk en het pandrecht op de canoninkomsten hiervan verstrekt.
He c ddee a ge da 5 aa bed aag 150.000.
Lening VIII
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

35.000
-

-

Aflossingen komend boekjaar

35.000
-

-

Stand per 31 december

35.000

-

In verband met de lening VIII zijn de volgende bepalingen en zekerheden in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 0%.
Aflossing geschiedt ineens ultimo 2026.
Zekerheden zijn niet gesteld.
He c ddee a ge da 5 aa bed aag 0.
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TOELICHTING OP DE BALANS
2021

2020

Lening IX
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

100.000
-

-

Aflossingen komend boekjaar

100.000
-

-

Stand per 31 december

100.000

-

In verband met de lening IX zijn de volgende bepalingen en zekerheden in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1,5%.
Aflossing geschiedt ineens ultimo 2031.
Als zekerheid is een op verzoek van de schuldeiser recht van pand te verlenen op de
pachtinkomsten behorende bij het perceel B 2983 te 's Graveland.
He ch lddeel lange dan 5 jaa bed aag 100.000.
Totaal overige schulden
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TOELICHTING OP DE BALANS
2021
€

2020
€

Overlopende passiva
Lening o/g
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

16.795
1.588-

18.383
1.588-

Aflossingen komend boekjaar

15.207
1.588-

16.795
1.588-

Stand per 31 december

13.619

15.207

Deze lening betreffen ontvangen gelden welke "afgelost" wordt in termijnen, waarbij
de geldgever de periodieke aflossing schenkt. Er wordt geen rente berekend over de
lening.
Verplichting bijdrage Stichting "Vrienden
van de Hooge Kamp"
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

42.088
-

42.088
-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

42.088
-

42.088
-

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.
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TOELICHTING OP DE BALANS
2021
€

2020
€

Schenkingsleningen
Stand per 1 januari
Verstrekking in boekjaar
Aflossing boekjaar

4.400
10.000
4.400-

9.400
5.000-

Aflossingen komend boekjaar

10.000
4.000-

4.400
2.400-

6.000

2.000

Stand per 31 december

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.
Lening inzake aankoop "Naoberhoeve"
Stand per 1 januari
Verstrekking in boekjaar
Aflossing boekjaar

121.620
121.620-

Aflossingen komend boekjaar

-

Stand per 31 december

-

243.240
121.620121.620
121.620-

De lening inzake aankoop "Naoberhoeve" is afgesloten op 12 juli 2017.
De lening is rentevrij en valt vrij in 5 jaarlijkse schenkingen.
Insteek
Stand per 1 januari
Vrijval insteek *

60.870
8.169-

69.340
8.470-

Vrijval komend boekjaar

52.701
8.169-

60.870
8.171-

Stand per 31 december

44.532

52.699

* Bij aanvang van een aantal pachtcontracten is door de pachter aan BDGrondbeheer een insteek betaald. Gedurende de looptijd van het betreffende
pachtcontract valt jaarlijks een deel van deze insteek vrij.

Totaal overlopende passiva
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111.994
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TOELICHTING OP DE BALANS
2021
€
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden in komend boekjaar
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
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2020
€

12.
1.077.226
9.787
126.808

653.174
43.133
290.018

1.213.821

986.325
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TOELICHTING OP DE BALANS
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
Pacht
De stichting verpacht diverse landbouwgronden.
Een aantal gronden wordt gepacht van derden welke worden
doorbelast aan de eigen pachters. De geïndexeerde verplichtingen
welke zijn afgesloten voor onbepaalde tijd, bedroegen in 2021
onge ee 96.000.
Schenkingen
Er worden door derden voor periodieke schenkingen verstrekt aan
de stichting. Het recht op deze periodieke schenkingen voor de
komende 10 jaar bedraagt:
- oo he jaa 2022 o aal 112.871,
- oo de e iode 2022 - 2026 o aal 378.335,
- oo de e iode 2022 - 2031 o aal 510.923.
Rechten met een looptijd van meer dan 10 jaar zijn niet
gekwantificeerd.
Obligaties
Voor het gebruikmaken van het investeringsplatform
D
aamIn e e en i een jaa lijk e e goeding an
afgesproken.
- oo he jaa 2022 o aal 25.000,
- oo de e iode 2022 - 2026 o aal 125.000,
- oo de e iode 2022 - 2031 o aal 235.417.

25.000

Samen voor Grond II
In decembe 2021 hebben e de Samen oo G ond II
obligatielening uitgeschreven, met als doel 3,1 miljoen euro op te
halen voor de grondaankoop van nog eens vijf innovatieve en
sociale voedselinitiatieven. De inschrijving is op 28 februari 2022
gesloten op een eindstand van 2,9 miljoen euro.
Huurverplichting
Inzake het huren van kantoorruimte aan de Diederichslaan 25 te
Driebergen-Rijsenburg bestaat er een jaarlijkse verplichting van
8.400.
Belastingplicht
Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting is niet van
toepassing vanwege het feit dat er geen onderneming wordt
gedreven en er ten aanzien van het verpachten van de gronden
sprake is van vermogensbeheer.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Gebeurtenissen na balansdatum
Fusie(gesprekken)
Er worden sinds begin 2021 (fusie-)gesprekken gevoerd met 2
organisatie (3 bedrijven ruim 30 ha). Beide organisaties zijn iconen
in de BD-Landbouw en beiden hebben aangegeven dat zij zich willen
aansluiten bij BD Grondbeheer (in beginsel via overname in de vorm
van een juridische fusie). Dit zal mogelijk tot een fusie leiden in
2022.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
werkelijk
2021
€

begroot
2021
€

werkelijk
2020
€

BATEN
Baten van particulieren
Geschonken aflossingen en rente
Schenkingen

Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of
diensten
Pachtbijdragen
Vrijval insteeksommen
Doorbelaste pacht
Boekwinst verkoop gronden
Boekwinst verkoop opstallen
Huuropbrengsten
Overige opbrengsten

Totaal Baten
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13.
164.608
320.997

125.000
150.000

128.208
285.985

485.605

275.000

414.193

426.287
8.169
103.650
39.465
1.756
1.012

405.500
8.000
95.000
2.500

369.728
8.469
93.826
144.531
34.919
3.518

580.339

511.000

654.991

1.065.944

786.000

1.069.184

14.

68

werkelijk
2021

begroot
2021

werkelijk
2020

LASTEN
Lasten besteed aan doelstelling
Bestedingen
Pacht betaald aan derden
Eenmalige pachtlasten

15.

Uitvoeringslasten

Lasten eigen fondsenwerving
Bestedingen
Fondswerving derden

99.407
99.407

95.000
95.000

103.225
71.25031.975

162.194

163.101

247.354

261.601

258.101

279.329

156.951

71.250

9.304

-

-

71.250

9.304

16.

Uitvoeringslasten

156.951

I de f d e i g de de i
voorlichtingskosten

BD Grondbeheer Jaarverslag 2021

ee bed ag ad

151.142

ge

me i

ake

69

werkelijk
2021
€
Uitvoeringslasten
Inhuur bestuur
Begeleiding pachters
Fondswerving
Communicatie
Financieel beheer

begroot
2021
€

werkelijk
2020
€

17.

53.381
27.281
46.931

75.000
50.000

53.119
33.750

127.593

125.000

86.869

18.408
25.838
1.200

20.000
22.000
1.200

5.263
41.464
1.200

45.446

43.200

47.927

7.700

-

5.880

7.700

-

5.880

Er zijn geen personeelsleden in dienst van de stichting.
Afschrijvingen
Gronden
Gebouwen
Brug Linge

Huisvestingskosten
Huur kantoorruimte
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werkelijk
2021
Algemene lasten
Honoraria adviseurs
Jaarrekening
Administratie
Vacatievergoeding RvT
Communicatiekosten derden
Bestuur en beleid RvB
Algemeen beheer RvB
Reiskosten RvB
Overige kosten RvB
Project obligaties RvB
Project obligaties extern
Fusiekosten De Nieuwe Rentmeester
Fusiekosten Loverendale
Kosten Kraaybeekerhof
Kosten P8
Correctie aftrek voorbelasting
Overige algemene kosten
Bijzondere waardevermindering
Dotatie voorziening Wilhelminahoeve

begroot
2021

werkelijk
2020

6.986
51.445
22.193
5.600
9.676
10.000
15.281
826
3.045
10.425
8.071
4.200
3.590
1.483
2.400
9.879
7.510
56.943

15.000
35.000
15.000
7.000
8.750
40.000
12.500
1.500
2.500
12.500
25.000
4.000
-

23.638
46.511
17.791
5.600
38.498
10.000
14.044
1.168
159
19.181
46.824
2.120
87.876
24.828
10.620
52.691
-

229.553

178.750

401.549

63.367

44.901

146.308

Algemene lasten beheer en
administratie

166.186

133.849

255.241

Totaal uitvoeringslasten

410.292

346.950

542.225

Af: algemene lasten besteed aan
doelstelling

De eenmalige opbrengsten betreffen huuropbrengsten en de verkoop van gronden en
bed ege
ge ee 41.000.
De eenmalige kosten betreffen kosten inzake het pand Kraaybeekerhof en de dotatie aan
de
ie i g Wilhe i ah e e bed ege
ge ee 68.000.
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werkelijk
2021
€
Splitsing bezoldiging
Voorzitter Raad van Bestuur
Secretaris/penningmeester Raad
van Bestuur (uren op jaarbasis
1.065 dit is 0,56 FTE)
Lid Raad van Bestuur I (uren op
jaarbasis 1.052 dit is 0,55 FTE)
Lid Raad van Bestuur II (uren op
jaarbasis 60 dit is 0,03 FTE)

begroot
2021
€

werkelijk
2020
€

-

16.000

-

79.887

80.000

80.000

78.912

80.000

50.094

4.500

14.000

-

163.299

190.000

130.094

In de begroting is een bedrag begroot inzake de werkzaamheden (0,2 fte) van de voorzitter
van de Raad van Bestuur. Voor deze werkzaamheden wenst de voorzitter echter geen
daadwerkelijk vergoeding te ontvangen.
18.
Financiële baten en lasten
Ongerealiseerde koersresultaten en
dividend
Opbrengsten uit rente en dividend
Financieringskosten
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7.2609.345
340.419-

316.000-

918
10.455
400.585-

338.334-

316.000-

389.212-
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Toelichting op de lastenverdeling
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming

15.
16.
Besteed aan
Eigen fondsendoelstelling
werving
(rentmeesterschap)

Bestedingen

99.407

Uitvoeringslasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Algemene kosten

53.381
45.446
63.367

Uitvoeringslasten

162.194

Totaal

261.601

156.951

17.
Beheer en
administratie

-

Totaal
2021

Begroot
2021

Totaal
2020

256.358

166.250

41.279

-

74.212
7.700
166.186

127.593
45.446
7.700
229.553

125.000
43.200
178.750

86.869
47.927
401.549

-

248.098

410.292

346.950

536.345

248.098

666.650

513.200

577.624

156.951

Uitgangspunt bij de toerekening van de kosten is de tijdsbesteding van de bestuursleden. Jaarlijks wordt op basis van deze tijdsbesteding
een sleutel berekend. Deze sleutel wordt vervolgens gebruikt om de resterende kantoor- en algemene kosten toe te rekenen aan
besteed aan doelstellingen, eigen fondsenwerving en beheer en administratie. Afschrijvingen worden toegerekend aan de doelstelling.
De huisvestingskosten vallen voor 100% onder beheer en administratie en maken geen deel uit van de kostendoelstelling.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Als gevolg van de fusie is in het kasstroomoverzicht 2020 onder het werkkapitaal een mutatie ad 124.775 opgenomen. Bij de fusie heeft een
activa-passivatransactie plaatsgevonden waarbij geen kasstromen hebben plaatsgevonden behoudens de inbreng van het saldo van de liquide
middelen primo boekjaar.
Omdat de gronden in exploitatie en gebouwen in exploitatie grotendeels zijn gefinancierd middels vreemd vermogen is bovenstaand bedrag
mede als mutatie verwerkt in het werkkapitaal.
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Driebergen-Rijsenburg, 31 maart 2022

Raad van bestuur

Raad van Toezicht

w.g. C. van Biert

w.g. P. Blom

w.g. T.C. Waller

w.g. W.J. Meijers

voorzitter

secretaris/penningmeester

w.g. M. de Koe

bestuurslid

voorzitter

lid

w.g. C.H. Luske - Gottmer
lid

w.g. T.W.A. Steiner
bestuurslid
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VI

OVERIGE GEGEVENS
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Ruiterlaan 7B
8019 BN Zwolle

T 038 42 31 583

E zwolle@krcvanelderen.nl
www.krcvanelderen.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan de raad van toezicht en het bestuur van
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
Diederichslaan 25
3971 PA DRIEBERGEN-RIJSENBURG
A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische
Landbouw te Gemeente Utrechtse Heuvelrug gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Grondbeheer
Biologisch Dynamische Landbouw per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Het jaarrapport omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij.
De andere informatie bestaat uit:
het bestuursverslag; en
het verslag van de raad van toezicht.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag in overeenstemming RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650
Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons
af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.
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