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BESTUURSVERSLAG 2016
eerste kwartaal

De melkkoeien op De
Hondspol in Driebergen
begonnen dit kwartaal
met nieuwe eigenaars:
dankzij een crowdfundactie konden de
ondernemers de
veestapel overnemen
van Stichting
Lievegoed. Dit was de
eerste succesvolle stap
in het reddingsplan van
de zorgboerderij.
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Inleiding
"Ik gun het moeder aarde om in de toekomst op
een biodynamische manier behandeld te
worden," aldus een eerstejaars student aan de
Warmonderhof. De opleiding in Dronten staat in
een groeiende belangstelling: steeds meer
jongeren en volwassenen kiezen voor een
opleiding of omscholing tot boer, tuinder, stadsof zorglandbouwer. De samenleving heeft deze
nieuwe generatie boeren hard nodig: zij zullen
niet alleen voedsel produceren maar door hun
biodynamische behandeling van moeder aarde zoals die eerstejaars student dat zo mooi zegt zullen zij ook zorgen voor biodiversiteit, schoon
drinkwater, een mooi landschap en herstel van
klimaatverandering. Naast de productie van
vitaal voedsel leveren biodynamische boeren en
tuinders dus ook onschatbare waarden die de
samenleving erbij geschonken krijgt. De
agrarische ondernemers hebben echter wel
betaalbare grond nodig waarop zij hun idealen
kunnen uitvoeren. Stichting Grondbeheer ziet
het als haar taak dat die grond beschikbaar komt én blijft.
Met de groeiende belangstelling voor Warmonderhof en het groeiende
besef dat biodynamische landbouw diverse oplossingen biedt voor de
ecologische crises, verwachten we in de nabije toekomst ook een
groeiende behoefte aan biodynamische landbouwgrond. Hoewel
Grondbeheer door circa 150 donateurs en periodieke schenkers
structureel ondersteund wordt, hebben we te weinig kapitaal om alle
biodynamische boeren en tuinders te helpen die nu al bij ons
aankloppen. Om meer slagkracht te krijgen, zullen we eind juni dan ook
een nieuw financieel product introduceren: eeuwigdurende obligaties aan
toonder in biodynamische landbouwgrond (lees verder bij 5).

Alle werkzaamheden
in januari, februari en
maart stonden bij
onze pachters in het
teken van een nieuw
teeltseizoen. Hier zien
de voorgezaaide
kapucijner op de
Noorderhoeve in
Schoorl het licht.

De ontwikkeling en uitgifte van deze eeuwigdurende obligaties, waar we
eind 2015 mee begonnen zijn, kwam afgelopen kwartaal in een
stroomversnelling. Ook de aankoop van zorgboerderij De Hondspol in
Driebergen maakt het belang van de uitgifte van eeuwigdurende
obligaties opnieuw duidelijk (lees verder bij 3).
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1. Raad van Bestuur & Raad van Toezicht
Per 1 februari is Loes van Loenen afgetreden als bestuurslid van de Raad van Bestuur (RvB).
Alvorens over te gaan tot het werven van een nieuwe bestuurder voor de portefeuille
communicatie en fondsenwerving, heeft de RvB de open vacature aangegrepen om de
taakverdeling en ambities van Grondbeheer (GB) nog eens scherp tegen het licht te houden.
Wat betreft de taakverdeling zien we in de toekomst drie belangrijke stakeholders - pachters,
donateurs en investeerders - die binnen de RvB vertegenwoordiging vragen. Begin 2016
ontstond dan ook het beeld dat het zeer wenselijk zou zijn om een bestuurder te hebben met
het gezicht naar de boeren (Rentmeester), een bestuurder met het gezicht naar de donateurs
(Fondsenwerving & Communicatie) en een bestuurder met het gezicht naar de investeerders
(Penningmeester & Compliance). Wat betreft de ambities van GB: die zijn groot. De huidige
ontwikkelingen (zie inleiding) vergroten de maatschappelijke urgentie van GB en de RvB voelt
zich verantwoordelijk om dat potentieel te verzilveren. De nieuwe bestuurder moet dan ook
kwaliteiten en competenties inbrengen om de naamsbekendheid en impact van GB te kunnen
vergroten. De conclusie is dat GB met haar nieuwe bestuurder een boegbeeld wil aantrekken
die zijn/haar kennis, creativiteit en netwerk wil inzetten voor het goede doel: de groei
aanjagen van het areaal vrije biodynamische landbouwgrond in Nederland. Het bestuur en de
Raad van Toezicht hebben afgelopen kwartaal een lijst opgesteld van mensen uit hun netwerk
die in aanmerking komen voor de functie. In april zal de voorzitter van de RvB starten met het
persoonlijk benaderen van deze aspirant-bestuursleden.
De RvB kwam in het eerste kwartaal één keer bijeen in de bestuurlijke setting, daarnaast is er
intensief samengewerkt aan het uitwerken van de eeuwigdurende obligaties en de aankoop van
De Hondspol. Het uitvoerende werk met betrekking tot communicatie en fondsenwerving is
uitbesteed aan freelance communicatieadviseur Annelijn Steenbruggen.
Vanwege de functieomschrijving voor de open vacature, de ontwikkeling van de eeuwigdurende
obligaties aan toonder en de beoogde aankoop van De Hondspol is de Raad van Toezicht (RvT)
dit kwartaal niet eenmalig, zoals te doen gebruikelijk, maar twee keer bij elkaar gekomen.
Daarnaast was er intensief overleg tussen tussen de RvB en de RvT over de genoemde lopende
zaken.

2. Financiën
In de bezetting en manier van werken, was er de afgelopen vijf jaar sprake van een
vervlechting van het bestuurswerk en het uitvoerende werk. Deze werkwijze maakt het
mogelijke om met weinig middelen relatief veel werk te verzetten. Deze pragmatische
werkwijze wordt door de RvB echter als minder gepast ervaren om de ingeslagen weg, inclusief
het uitgeven van eeuwigdurende obligaties, duurzaam vorm te geven. Met het uitbesteden van
de communicatiewerkzaamheden is een begin gemaakt met het ontvlechten van uitvoering en
bestuur. Om binnen de nieuwe setting en de nieuwe manier van werken met het beschikbare
budget minimaal een gelijke effectiviteit te realiseren, wordt het bestuurswerk vanaf begin dit
jaar niet meer per uur bezoldigd maar is er een vaste vacatievergoeding van € 1.500 per jaar
plus € 800 euro reiskosten. De operationele werkzaamheden die binnen GB gedaan moeten
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worden voor o.a. de communicatie en fondsenwerving en voor de algemene zaken en het
rentmeesterschap blijven bezoldigd. Met de deze vernieuwingen blijft het per onderdeel
beschikbare budget praktisch gelijk aan wat het was en wordt het mogelijk om bestuurders aan
te trekken die zich echt op het bestuurswerk richten zonder belast te worden met veel
uitvoerend werk.
Hoewel GB al jarenlang kan bouwen op een trouwe en groeiende groep schenkers kunnen we
nog steeds te weinig biodynamische boeren en tuinders van dienst zijn bij de aankoop van
grond. De Nieuwe Rentmeester blijkt niet voldoende slagkracht te geven dus hebben we
afgelopen jaar verder onderzocht hoe we sneller meer middelen beschikbaar kunnen maken. In
nauw overleg met onze bankier en andere adviseurs zijn we tot de slotsom gekomen dat
eeuwigdurende obligaties aan toonder een passend en kansrijk financieel product is dat past
binnen het kader van onze missie. De ontwikkeling van obligaties is een speerpunt voor 2016
waaraan afgelopen kwartaal hard gewerkt is.

Financiële rapportage Q1

In bijlage I is de staat van baten en lasten van Q1 opgenomen. Hieronder een opsomming van
de bijzonderheden.
- De baten uit eigen fondsenwerving zijn iets lager dan begroot. De RvB heeft zich in Q1
geconcentreerd op de aankoop van De Hondspol en het voorbereiden van de uitgifte van de
eeuwigdurende obligaties.
- De overige baten zijn praktisch gelijk aan de begroting. Het totale resultaat is iets lager dan
begroot.
- De kosten besteed aan de doelstelling en eigen fondsenwerving zijn iets hoger dan begroot.
De kosten voor beheer en administratie zijn lager dan begroot en de som der lasten is
daardoor lager dan begroot.
- Het resultaat is hoger dan begroot. In Q2 zal dit resultaat naar verwachting weer gelijk aan
de begroting liggen i.v.m. de kosten in Q2 voor de communicatie en fondsenwerving voor De
Hondspol. Ook zullen de begrootte kosten voor de uitgifte van de eeuwigdurende obligaties
voor een groot deel in Q2 en Q3 vallen.
- Het Saldo van de kosten voor de eigen fondsenwerving bedraagt 20,3%

3. Pachters
Het afgelopen kwartaal zijn er voorbereidingen getroffen voor de aankoop van De Hondspol in
Driebergen en heeft GB op afstand meekeken en geluisterd met de opvolging van de
Zonnehorst in Punthorst en de Vrolijke Noot in Wapserveen.
Het oriëntatietraject rondom de overname van De Hondspol, dat circa een jaar geleden
startte, nam in januari steeds duidelijker vorm aan. De Hondspol is het eigendom van Stichting
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Lievegoed, een landelijke zorginstelling voor mensen met een lichamelijke en/of psychische
beperking. Door financiële problemen heeft Lievegoed, ondanks de goede resultaten van De
Hondspol, moeten besluiten om de zorgboerderij te verkopen. De boeren, tuinders en
zuivelverwerkers van De Hondspol hebben toen direct een actie op touw gezet om de boerderij
te redden. De eerste stap was de overname van de roerende goederen, zoals de koeien en
machines. Dankzij een crowdfundactie in oktober 2015 is de benodigde 250 duizend euro
binnen drie weken opgehaald. Het succes van de crowdfundactie laat zien dat de wens om De
Hondspol te redden breed gedragen wordt in Driebergen en omstreken. Begin 2016 had De
Hondspol een degelijk en realistisch ondernemingsplan klaar. Op basis daarvan heeft GB
besloten om samen met De Hondspol een financieringsvraag bij Triodos Bank in te dienen: GB
voor de aankoop van de 30 hectare landbouwgrond en de VOF van De Hondspol voor de aankoop
van het erf en de gebouwen. Afgelopen kwartaal zijn er vruchtbare gesprekken gevoerd met
Triodos Bank. Tegen een rente van 1,9% wordt de kredietaanvraag verleend. Op vrijdag 29 april
zal GB de koopakte tekenen. De Hondspol wordt daarmee de veertiende pachter van GB.
Voor Kwekerij De Vrolijke Noot, het fruitteeltbedrijf van ruim 4 hectare in Wapserveen, zoeken
de huidige ondernemers opvolging met een bedrijfsoverdracht binnen 1 tot 3 jaar.
Belangstellenden konden zich vóór 31 maart 2016 aanmelden.
Op de Zonnehorst in Punthorst heeft tuindersechtpaar Henk en Hillie in de winter gezocht naar
een nieuwe medewerker, die de mogelijkheid heeft om het bedrijf op den duur op te volgen.
Na verschillende gesprekken en een selectie zijn Max en Elsa begin 2016 begonnen en wonen
inmiddels op het terrein van de Zonnehorst.

4. Communicatie
In 2016 gaan we onze communicatiepijlen richten op het in de wereld zetten van de
eeuwigdurende obligaties aan toonder en een campagne voor De Hondspol. In het eerste
kwartaal hebben we achter de schermen hiervoor de ideeën uitgewerkt. Voor de
eeuwigdurende obligaties zullen we een nieuwsbrief uitbrengen waarin we aan de hand van
interviews en eenvoudige tabellen de aspecten van dit financiële product op een toegankelijke
manier zullen uitleggen voor een breed publiek. Aanvullend zullen we een zakelijke prospectus
uitbrengen voor de ervaren investeerders. Doel is om de nieuwsbrief en prospectus eind mei/
begin juni af te hebben. Onder de noemer Hondspol500 willen we de lening van 1,8 miljoen bij
Triodos Bank aflossen met schenkgeld en eeuwigdurende obligaties. Als de grond vrij is van
financiële lastendruk kan de pachtprijs voor de boeren en tuinders omlaag. Veel beekjes maken
groot water. Als 500 mensen gedurende 7 jaar gemiddeld 500 euro/jaar schenken of eenmalig
gemiddeld 3500 euro aan obligaties aankopen, zijn we met vereende kracht sterk genoeg om
de 30 hectare van de Hondspol binnen 7 jaar vrij maken. Als spin-off van de Hondspol500
worden de benefits van biodynamische landbouw, de noodzaak van vrije grond en het werk van
GB bij een breder publiek bekend gemaakt. De maatschappelijke urgentie die het aflossen van
de lening heeft, biedt een mooie bedding om mensen voor de Hondspol500 te werven. De
urgentie bestaat eruit dat GB financiële ruimte nodig heeft om meer biodynamische bedrijven
te kunnen helpen. Op de korte termijn zullen er namelijk een groot aantal boeren en tuinders,
die geen bedrijfsopvolging binnen de eigen familie hebben, met pensioen gaan. Een twintigtal
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van hen heeft de wens geuit om hun levenswerk bij GB onder te brengen. Op deze manier kan
vitale landbouwgrond zonder winstoogmerk doorgegeven worden aan de nieuwe generatie
biodynamische boeren en tuinders.

Communicatiemiddelen

De jaarlijkse papieren nieuwsbrief is in januari geschreven en in februari verstuurd. De website
is up-to-date gehouden en op Facebook worden een peer keer per week berichten gepost. Het
aantal FB-fans is afgelopen kwartaal gestegen van 635 naar 750. Vanwege de aankoop van De
Hondspol is de digitale lentenieuwsbrief verzet van maart naar april. Afgelopen kwartaal is ook
het jaarverslag 2015 geschreven. Na goedkeuring van de accountant zal dat medio mei op de
website geplaatst worden. Een enthousiaste donateur van GB is filmmaakster en wil haar
expertise belangeloos inzetten door het maken van een filmpje. Afgelopen kwartaal is de
verhaallijn van het filmpje bepaald: het zal ter ondersteuning zijn voor de Hondspol500 en het
werven van schenkers en obligatiehouders.

Netwerkpartners

GB heeft aan Stichting Demeter toegezegd om dit jaar weer financieel en inhoudelijk bij te
dragen aan de Demeter Monitor. De RvB heeft een inspirerende ontmoeting gehad met het
bestuur van de BD-Vereniging. Het bestuur van de BD-Vereniging wilde graag geïnformeerd
worden over de ontwikkelingen van de eeuwigdurende obligaties en heeft aangeboden waar
mogelijk bij te dragen aan het vergroten van het draagvlak voor het werk van GB. Dit jaar was
GB ook weer vertegenwoordigd op de BioBeurs als mede organisator van het Demeter-plein. Op
de Biobeurs ontmoet het bestuur van GB veel pachters en andere stakeholders. Daarnaast
werkt GB op de beurs aan het vergroten van haar naamsbekendheid. In maart is de organisatie
van de jaardag gestart. Net als voorgaande jaren lift GB weer mee op de ledendag van de BDVereniging. De ontmoeting voor leden, donateurs en belangstellenden is gepland op vrijdag 3
juni op De Hondspol in Driebergen.

5. Fondsenwerving
In februari is de jaarlijkse nieuwsbrief verstuurd naar donateurs en relaties. De studenten van
Warmonderhof en de sponsors die in november 2015 deelnamen aan de Warmonderhof
Sponsorloop voor vrije grond hebben ook een nieuwsbrief toegestuurd gekregen en een brief
waarin zij uitgenodigd worden om donateur te worden. Aan onze vaste donateurs is via de
begeleidende brief gevraagd om hun jaarlijkse gift om te zetten in een periodieke schenking.
In Q1 hebben 10 periodieke donateurs zich aangemeld, bij enkele ging het om een verlenging
van een bestaande periodieke schenking. Deze nieuwe donateurs vertegenwoordigen een
periodieke schenking van ruim 17 duizend euro in de komende 5 jaar.

Campagnes

De eerste termijn van vijf jaar van de periodieke schenkingen aan de Campagne voor
Kraaybeekerhof liepen in 2015 af. Aan deze mensen is per brief gevraagd om hun termijn te
verlengen. Voor de Campagnes van Kraaybeekerhof en De Kromme Lepel heeft GB voor 2016
geen nieuwe plannen ontwikkeld maar we zullen de initiatieven vanuit de ondernemers
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stimuleren en ondersteunen. Onder de titel Hondspol500 zal GB op 24 juni a.s. een campagne
aftrappen om 500 periodieke schenkers, sponsors en obligatiehouders te betrekken bij het vrij
maken van de grond onder De Hondspol. We zullen ons hierbij richten op zowel kleine als grote
schenkers (zie ook paragraaf 4).

Bijlage I
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 01-01-2016 T/M 31-03-2016
werkelijk t/m
Q1 2016
€

begroot t/m
Q1 2016
€

verschil t/m
Q1 2016
€

werkelijk
2015
€

BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Overige baten

(b)

14.376
60.905

17.500
60.736

3.124169

265.513
245.175

Som der baten

(d)

75.281

78.236

2.955-

510.688

Besteed aan doelstelling

(c)

37.059

36.462

597

164.128

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving

(a)

2.916

1.791

1.125

23.057

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

22.873

35.622

12.749-

54.265

Som der lasten

62.848

73.875

11.027-

241.450

RESULTAAT

12.433

4.361

8.072

269.238

4.10416.537

15.30019.661

10.621
2.549-

4.918274.156

12.433

4.361

8.072

269.238

LASTEN

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- Mutatie continuïteitsreserve
(overige baten -/- som der lasten)
- bestemmingsreserve (b)

Procentueel aandeel kosten eigen
fondsenwerving ten opzichte van
baten eigen fondsenwerving (a:b)

20,3%

8,7%

EINDREDACTIE: SEVERIJN VELMANS, TEKST: ANNELIJN STEENBRUGGEN
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