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BESTUURSVERSLAG 2018
eerste kwartaal

Door het extreem
koude voorjaar konden
onze pachters het
plantgoed pas een paar
weken later dan
normaal in de grond
zetten. Onder de titel
‘Spring is in the soil’
hebben we deze foto
van slaplantjes op de
Noorderhoeve gedeeld
op Instagram en
Facebook.
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Inleiding
Met zowel de aankoop van nieuwe hectares als
het fors reduceren van pachtprijzen heeft
Stichting Grondbeheer (GB) afgelopen kwartaal
actief aan haar missie gewerkt: het areaal
biodynamische landbouwgrond vergroten en
betaalbaar houden zodat boeren en tuinders in
harmonie met hun leefomgeving vitaal voedsel
kunnen produceren, nu en in de toekomst.
De aankoop betrof een uitbreiding van de
Zonnehorst in Punthorst. In maart heeft GB de
koopakte getekend voor 1,5 hectare. Hiermee is
de tuinderij uitgebreid naar 10 hectare
landbouw- en natuurgrond. Het verworven
perceel grenst over de hele lengte aan de
huidige tuinderij en kwam vorig jaar te koop.
Dankzij schenkgeld van donateurs en legaten
kon GB deze unieke kans voor uitbreiding
grijpen en de hectares direct aankopen.
Henk Bunskoek, oprichter en tuinder van de
Zonnehorst, is blij met de uitbreiding. Ruim
dertig jaar geleden startte hij samen met zijn vrouw Hillie het bedrijf op
1,6 hectare. In 2003 heeft GB de grond overgenomen en nog twee
grondaankopen gedaan. Sinds 2013 beheren ze de 4 hectare aangrenzende
waterberging voor het Waterschap Reest en Wieden. Daar ontwikkelen ze
natuur en biodiversiteit zodat bijzondere bloemen, insecten en vogels er
een plek vinden. De Zonnehorst is in de loop der jaren uitgegroeid tot een
mooie biotoop waar biodynamische groente verbouwd wordt in samenhang
met natuur en landschap. Daarmee is de Zonnehorst een toonaangevende
plek voor de omgeving. Het aangekochte perceel moet de komende twee
jaar eerst omgeschakeld worden naar biologische grond. Daarna kan het
ingezet worden voor groenteteelt of grasland. Het nieuwe perceel biedt
ruimte om ook het dierlijke element een plek te geven. Een gemengd
bedrijf van groenteteelt en grasland voor vee verruimt de vruchtwisseling
en dat versterkt de bodemvruchtbaarheid en ecologische balans.

Henk en Hillie willen
De Zonnehorst dit
jaar overdragen aan
hun opvolgers, Olle
en Marije.

Het reduceren van pachtprijzen betroffen De Kromme Lepel in Bergen op
Zoom en De Watertuin in Groeningen. Zij kregen afgelopen kwartaal
nieuwe erfpachtcontracten. Dankzij schenkgeld en obligatieverkopen
hebben beide bedrijven inmiddels meer vrijgemaakte grond waardoor de
pachtprijzen aanzienlijk zijn gezakt. Een lagere pachtprijs draagt bij aan
de rust en continuïteit die nodig zijn voor een duurzame bedrijfsvoering.
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1. Raad van Bestuur & Raad van Toezicht
De Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Toezicht (RvT) werden medio maart opgeschrikt door
het plotselinge overlijden van Max Rutgers van Rozenburg, die sinds 2010 voorzitter was van de
RvT. Door zijn intense verbinding met de antroposofie heeft hij binnen het werkveld van de
biodynamische landbouw bij GB waardevolle impulsen gegeven die ons stimuleerden om nieuwe
groeirichtingen te ontwikkelen. Tijdens de eerste RvT-vergadering in maart hebben we met
elkaar herinneringen opgehaald aan Max. Het voorzitterschap wordt voorlopig waargenomen
door Christina van Tellingen. Severijn Velmans legt per 1 april zijn bestuurstaken neer; hij is
bijna zes jaar penningmeester en secretaris van de RvB geweest. Tom Waller volgt hem op.

2. Financiën
Financiële rapportage Q1

In bijlage is de staat van baten en lasten van Q1 opgenomen. Hieronder een opsomming van de
bijzonderheden:
- De som der baten is in het eerste kwartaal 2018 lager dan begroot. De baten uit eigen
fondswerving zijn in de begroting lineair verdeeld over het jaar, terwijl de geschonken
aflossing en rente in het vierde kwartaal wordt gerealiseerd. Exclusief de baten uit
geschonken aflossing en rente is de totale som der baten in het eerste kwartaal circa € 3.000
lager dan begroot. De baten uit algemene en geoormerkte schenking alsook uit de
pachtbijdragen en retributies ontwikkelen zich daarmee conform verwachting.
- De som der lasten is in het eerste kwartaal 2018 lager dan begroot. Deze
kostenonderschrijding betreft voor een deel de financieringskosten, die in het eerste
kwartaal circa € 3.000 lager zijn dan begroot. De kosten voor beheer en administratie zijn in
het eerste kwartaal bijna € 19.000 lager dan begroot. Deze onderschrijding betreft vooral de
kosten voor projecten. Mede als gevolg van de wisseling van de wacht in de Raad van Bestuur
van de Secretaris & Penningmeester zijn in het eerste kwartaal minder kosten gemaakt dan
begroot voor projecten op het gebied van fondsenwerving en obligaties.
- Gecorrigeerd voor het bovengenoemde effect van begroting versus realisatie van de baten uit
geschonken aflossing en rente, is het resultaat in het eerste kwartaal hoger dan begroot.

3. Pachters
De belangrijkste activiteiten in het eerste kwartaal zijn de uitbreiding van de Zonnehorst met
1,5 hectare en de nieuwe erfpachtcontracten van De Kromme Lepel en De Watertuin, zoals
beschreven in de inleiding.

4. Communicatie
De maandelijkse blogs van onze bestuurder Manfred van Doorn in de digitale nieuwsbrief van
Antroposofie Magazine vallen in goede aarde. Ze bereiken een breed publiek omdat ze worden
doorgeplaatst op de website en FB-pagina van Antroposofie Magazine en ook wij zetten ze op
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onze website en FB-pagina. In Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de BD-Vereniging,
heeft voorzitter Kees van Biert zijn visie gegeven op de kans van onze obligaties voor
pensioenfondsen. Verder is de website afgelopen kwartaal up-to-date gehouden en worden er
op Facebook wekelijks berichten gepost over vruchtbare bodem, biodiversiteit en duurzame
landbouw. Afgelopen kwartaal is het aantal FB-fans van 1158 naar 1212 significant gegroeid.

5. Fondsenwerving
Voor de performance ‘De aarde is van iedereen’ is er een projectplan geschreven waarmee we
fondsen hebben geworven; de Iona Stichting heeft 2.000 euro toegekend.
Daarnaast lopen er campagnes voor De Hondspol, De Naoberhoeve, De Kromme Lepel en
Landgoed Kraaybeekerhof. Voor De Watertuin is er een aankoop van 30 (?!) obligaties gedaan.
Om deze aankoop zichtbaar te maken, hebben we ook voor De Watertuin een campagne-pagina
op de website aangemaakt. Daarmee komt het aantal lopende campagnes op vijf.

Naoberhoeve500

Na een veelbelovende aftrap van de Naoberhoeve500 hebben maar tien mensen een donatie of
obligatieaankoop gedaan. Om de overige 490 mensen te werven, hebben we afgelopen
kwartaal met de ondernemers van de Naoberhoeve om de tafel gezeten. Hier is een ambitieus
plan uitgerold in de vorm van een challenge. Het idee is om 12 studenten van de
Warmonderhof te enthousiasmeren voor de challenge. Elk van hen wordt uitgedaagd om
minimaal 10 nieuwe donateurs of obligatiehouders te werven in zijn/haar netwerk voor de
Naoberhoeve500. De challenge heeft altijd prijs: iedereen die het doel van 10 nieuwe
donateurs of obligatiehouders haalt, krijgt een royaal boodschappenpakket van de
Naoberhoeve. De twee deelnemer die bij elkaar opgeteld de hoogste giften +
obligatieaankopen werven, krijgen elk een Naoberhoeve-grondobligatie ter waarde van 500
euro met een startrente van jaarlijks 1,5%. De kans om een obligatie te winnen is dus 1 op 6.
De challenge start begin juni en eindigt begin september. Ter voorbereiding krijgen deelnemers
van de challenge een krachtige training fondsenwerving waarmee ze beslagen ten ijs kunnen
gaan; deelname aan deze training is niet verplicht. Met de challenge worden minimaal 120
nieuwe donateurs en obligatiehouders voor de Naoberhoeve500 geworden. Wanneer de grond
onder de Naoberhoeve vrij is, heeft Stichting Grondbeheer de financiële ruimte om het
volgende biodynamische bedrijf veilig te stellen voor toekomstige generaties. Meedoen aan
deze challenge reikt dus verder dan de Naoberhoeve: het geeft een impuls aan de groei van het
biodynamische landbouwareaal in Nederland.

Overige campagnes

Op de Hondspol500 hadden ze afgelopen kwartaal hun handen vol aan een personeelswissel en
daarna zal er een drukke zomerperiode aanbreken. Op z’n vroegst in de herfst hebben de
ondernemers weer ruimte om een impuls te geven aan de campagne. Ook rondom de
campagnes voor De Kromme Lepel en Landgoed Kraaybeekerhof plannen we pas weer acties
wanneer de ondernemers daar ruimte voor hebben.
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Bijlage I

EINDREDACTIE: TOM WALLER, TEKST: ANNELIJN
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