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BESTUURSVERSLAG 2016
tweede kwartaal

Op 24 juni heeft
Stichting Grondbeheer
op zorgboerderij in
Driebergen bij het
midzomervuur de
aftrap van de
eeuwigdurende
obligaties en de
Hondspol500 gevierd.
Het was een feestelijke
en inhoudelijke Sint
Jansavond waar zo’n
60 mensen bij
aanwezig waren.
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Inleiding
Afgelopen kwartaal is Stichting Grondbeheer in
een goede flow gekomen. Het nieuwe elan
begon met het ondertekenen van de koopakte
voor de 30 hectare van zorgboerderij de
Hondspol in Driebergen. Dit aankoopproces was
het laatste zetje dat wij nodig hadden om het
idee van obligaties in landbouwgrond handen en
voeten te geven.
Met de uitgifte van obligaties kunnen we ons
naast schenkers nu ook gaan richten op
investeerders die hun spaargeld aan het werk
willen zetten voor een duurzame wereld. De
verwachting is dat Stichting Grondbeheer
hierdoor sneller kapitaal kan aantrekken en
meer slagkracht krijgt.
Voor het aflossen van de lening op de grond van
de Hondspol hebben we afgelopen kwartaal de
Hondspol500 in het leven geroepen. Met deze
campagne willen we 500 mensen uit het
netwerk en de klantenkring van de Hondspol
actief betrekken bij het vrij maken van de grond. Als 500 mensen voor
gemiddeld 3500 euro eeuwigdurende obligaties kopen of een schenking
doen dan kunnen zij met elkaar een daad stellen voor de aarde. Het
aflossen van de lening heeft behalve het veiligstellen van de
landbouwgrond van de Hondspol namelijk een bredere maatschappelijke
urgentie: zo krijgt Stichting Grondbeheer op korte termijn financiële
ruimte voor de volgende grondaankoop. De Naoberhoeve in Echten is de
eerstvolgende, hopelijk begin 2017.

Door het extreem
natte voorjaar
moesten de koeien
wat meer op stal staan
dan gebruikelijk voor
deze periode van het
jaar. Op de Hondspol
is het ook binnen goed
toeven dankzij schoon
stro en een
koeienborstel.

De Hondspol500 vertegenwoordigt precies waar Stichting Grondbeheer nu
voor staat: het vrij maken van kapitaal in de vorm van giften,
schenkingen én eeuwigdurende obligaties aan toonder voor het vrij
maken van grond. Daarbij zijn zowel het geld als de grond niet anoniem:
mensen die zich verbonden voelen met een bepaalde boerderij nemen
met elkaar de verantwoordelijkheid voor het veiligstellen van deze
vruchtbare aarde.
Wanneer de grond van de ene boerderij is vrij gemaakt, kan de impuls
doorgegeven worden voor de aankoop van het volgende bedrijf. Stichting
Grondbeheer heeft hierbij de taak om een stevige bedding te bieden en
richting te geven aan deze groeiende flow.
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1. Raad van Bestuur & Raad van Toezicht
Begin juni hebben de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Toezicht (RvT) met een feestelijk
diner op het kantoor van JBR in Zeist afscheid genomen van Loes van Loenen als bestuurslid
van de RvB. In samenspraak met de RvT heeft de RvB bepaald dat de vervanger van Loes een
boegbeeld met een relevant netwerk dient te zijn. In de eigen netwerken is naar geschikte
kandidaten gezocht en besloten wie we hiervoor willen benaderen. Het kennismakingsgesprek
is veelbelovend verlopen; we zullen de naam bekendmaken zodra de aanstelling officieel is.
Zowel de RvB als RvT kwamen in het tweede kwartaal één keer bijeen in de bestuurlijke
setting. Vanwege de ontwikkeling van de eeuwigdurende obligaties aan toonder en de aankoop
van de Hondspol was er dit kwartaal opnieuw intensief overleg tussen tussen de RvB en de RvT.

2. Financiën
Financiële rapportage Q2

In bijlage I is de staat van baten en lasten van Q2 opgenomen. Hieronder een opsomming van
de bijzonderheden.
- De baten uit eigen fondsenwerving zijn iets lager dan begroot. De RvB heeft zich in Q2
geconcentreerd op de aankoop van de Hondspol en het voorbereiden van de uitgifte van de
eeuwigdurende obligaties.
- De overige baten zijn wat hoger dan begroot, dit komt omdat een deel van de pacht vooruit
voldaan is.
- De kosten besteed aan de doelstelling en eigen fondsenwerving zijn hoger dan begroot. De
kosten besteed aan de doelstelling zijn hoger omdat hier de niet begrote kosten voor de
aankoop van de Hondspol in zitten. De kosten voor de eigen fondsenwerving zijn hoger omdat
een deel van de kosten voor voorbereiding van de Hondspol500 hieronder vallen. De kosten
voor beheer en administratie zijn lager dan begroot omdat GB voor het ontwikkelen van de
obligaties tot nu toe minder kosten heeft gemaakt dan begroot.
- Het resultaat is hoger dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk omdat GB tot nu toe minder
kosten dan begroot heeft gemaakt voor het ontwikkelen van de obligaties.
- Het saldo van de kosten voor de eigen fondsenwerving bedraagt 21,6%

3. Pachters
Op vrijdagmiddag 29 april is de koopakte voor de 30 hectare van de Hondspol in Driebergen
getekend. Met deze nieuwe aankoop is het areaal van Stichting Grondbeheer uitgegroeid tot
215 hectare verspreid over 14 pachters. De zoektocht naar opvolgers voor de Vrolijke Noot in
Wapserveen is nog in volle gang. Op de Zonnehorst in Punthorst zijn Max en Elsa begonnen. In
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eerste instantie als medewerkers, maar met het oog op toekomstige overname van de
Zonnehorst. Met de Kromme Lepel in Bergen op Zoom is het contract verlengd. De aflopende 5
jarige overeenkomst is omgezet in een 30-jarig erfpachtcontract met opstalrecht. Ook zijn de
pachtvoorwaarden van Grondbeheer ingevoerd waarmee de pachtprijs voor de ondernemers
aanzienlijk omlaag is gegaan. Met deze nieuwe overeenkomst is de duurzame relatie tussen
Stichting Grondbeheer en de Kromme Lepel bevestigd.

4. Communicatie
De grootste ingreep in het tweede kwartaal was de restyling en update van de website. De look
en feel van de website is enorm verbeterd. Daarnaast is de website nu compatibel voor
smartphones en tablets en is er een tool met database ontwikkeld waarmee de obligaties
online besteld, betaald en toegestuurd kunnen worden. Daarnaast kunnen mensen ook per
telefoon en post de obligaties bestellen. Voor de promotie van de obligaties is er een
nieuwsbrief en prospectus gemaakt. Naast een campagne-pagina op de website is er voor de
Hondspol500 een flyer gemaakt. Ook hebben we 8000 flessenkaartjes gedrukt die vanaf eind
juni tot en met november via de zuivelflessen van de Hondspol de wereld in gaan. De flyer van
de Hondspol500 hebben we als insert meegestuurd met het zomernummer van Motief, het
ledenblad van de antroposofische vereniging (oplage 3500). De insert vond bedding in Motief
door een essay - geschreven door Annelijn Steenbruggen - over de persoonlijke en
maatschappelijke betekenis van vrije grond. Ook werd de lancering van de obligaties en de
aankoop van de Hondspol redactioneel in Motief genoemd.

Promotiefilmpje

Eind juni hebben we een unieke donatie in ontvangst mogen nemen: een promotiefilmpje.
Tijdens het Internationale Jaar van de Bodem in 2015 werd filmmaker Anne Gentenaar
gegrepen door het feit dat er wereldwijd zo onzorgvuldig met de bodems omgesprongen wordt.
Anne wilde graag een daad stellen ten bate van goed bodembeheer en werd donateur van
Stichting Grondbeheer. Hetzelfde jaar werd ze ook moeder. “In 2050 is mijn zoontje even oud
als ik,” stelde Anne vast. Ze vroeg zich vervolgens af: “Hoe zou de wereld er dan uitzien en hoe
kan ik nu bijdragen aan een beter toekomstperspectief?” Ze besloot dat ze met haar expertise
als filmaker nog meer te bieden had dan geld alleen. Dat resulteerde in een filmpje waarin ze
de kijker binnen één minuut laat zien dat duurzaam bodembeheer heel goed mogelijk is.
Stichting Grondbeheer zet het filmpje de komende periode in voor de vergroting van onze
naamsbekendheid en om donateurs te werven.

Algemene communicatiemiddelen

De website is up-to-date gehouden en op Facebook worden wekelijks berichten gepost. Het
aantal FB-fans is afgelopen kwartaal gestegen van 750 naar 825. In april is de digitale lentenieuwsbrief verstuurd. Het jaarverslag 2015 is goedgekeurd door de accountant en is medio mei
op de website geplaatst.
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Netwerkpartners

Onder het thema ‘Kijken in de spiegel van je werk’ organiseerde de BD-Vereniging in
samenwerking met Stichting Grondbeheer een ontmoetingsdag voor respectievelijk leden en
donateurs. Deze jaardag vond vrijdag 3 juni plaats op de Hondspol in Driebergen.
Melkveehouder Marcel Schoenmakers gaf een rondleiding over de boerderij en er werd in
werkgroepen onderzocht wat de eigen mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van een
biodynamische toekomst. De bijeenkomst had ook een formele kant. Na de lunch blikte
Stichting Grondbeheer terug op het afgelopen jaar en gaven de voorzitter en penningmeester
een presentatie over onze groeiambitie en de daarbij horende eeuwigdurende obligaties. De
jaardag werd bezocht door 90 mensen en de sfeer was positief.

5. Fondsenwerving
In Q2 hebben zich een beperkt aantal nieuwe donateurs en periodieke schenkers aangemeld. In
Q2 hebben heeft Grondbeheer zich gefocust op de ontwikkeling van de obligaties en de
Hondspol500. De aanmeldingen vanaf de aftrap van de Hondspol500 op 24 juni nemen we mee
in Q3. We verwachten in Q3 een aanzienlijke groei van het aantal donateur.

Campagnes

Op 24 juni is de Hondspol500 afgetrapt. Doel is om 500 mensen te werven die met de aankoop
van obligaties of het geven van giften en periodieke schenkingen de grond onder de Hondspol
vrij maken. Het was een bemoedigende start met direct al kleine en grote schenkingen en
obligatieaankopen. De RvB realiseert zich echter dat zij de komende twee kwartalen alle zeilen
bij zal moeten zetten om de campagne tot een succes te maken. Hiertoe is in samenwerking
met de Hondspol een communicatie- en marketingplan opgesteld dat we na de zomervakantie
zullen uitrollen. Een bijeenkomst voor klanten van de Groene Winkel in Zeist zal een van de
eerste events zijn.
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Bijlage I
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 01-01-2016 T/M 30-06-2016
werkelijk t/m
Q2 2016
€

begroot t/m
Q2 2016
€

verschil t/m
Q2 2016
€

werkelijk
2015
€

BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Overige baten

(b)

29.551
131.502

35.000
121.472

5.44910.030

265.513
245.175

Som der baten

(d)

161.053

156.472

4.581

510.688

Besteed aan doelstelling

(c)

84.815

72.926

11.889

164.128

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving

(a)

6.369

3.582

2.787

23.057

44.394

71.243

26.849-

54.265

135.577

147.751

12.174-

241.450

25.476

8.721

16.755

269.238

8.39733.873

30.60139.322

21.054
4.300-

4.918274.156

25.476

8.721

16.755

269.238

LASTEN

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

Som der lasten
RESULTAAT

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)

21,6%

8,7%
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