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BESTUURSVERSLAG 2018
tweede kwartaal

Na een extreem koude
start van het voorjaar
hebben onze pachters
nu te kampen met een
extreem warme zomer.
Op de Noorderhoeve
maken de sproeiers
overuren op de tuin.
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Inleiding
Het fenomeen ‘vrije grond’ als oplossing voor
het eeuwig veiligstellen van biodynamische
landbouwgrond voor huidige en toekomstige
generaties begint steeds meer sociaaleconomisch geaccepteerd te raken. Zo hebben
onze voormalige pachters René Groenen en
Gineke de Graaf een groeisprong naar ruim
twee keer zoveel hectares kunnen maken in
samenwerking met Coöperatie Odin. Het ideaal
om biodynamische zaadteelt letterlijk een
grotere plek te geven, is mogelijk gemaakt door
een grote groep betrokken mensen in de vorm
van de coöperatie van Odin. De Beersche
Hoeve, zoals het nieuwe bedrijf heet, is dan
ook geen privé-eigendom maar een
dochteronderneming van Odin. Helaas heeft
Stichting Grondbeheer (GB) nog te weinig
slagkracht om de groeiambitie van de
biodynamische sector te kunnen bijbenen. Zo
klopten medio februari de beoogde opvolgers
van geitenboerderij Hansketien bij ons aan met
de vraag of wij de hectares wilde aankopen en
veiligstellen voor de toekomst. Vanwege de enorme tijdsdruk konden wij
helaas niks voor Hansketien betekenen. Handelspartij Udea/EkoPlaza is in
de bres gesprongen en heeft met een eigentijdse financieringsconstructie
het bedrijf en de grond gered voor de biodynamische sector. Daarmee
hebben in korte tijd twee handelspartijen zich ontfermd over
biodynamische landbouwgrond.
Aangezien er nog steeds 25 bedrijven op de wachtlijst van GB staan,
voorzien wij dat er zeer binnenkort weer een bedrijf à la Hansketien gered
zal moeten worden. Misschien toont Hansketien aan dat de tijd rijp is om
de vraag te stellen: wat wil de biodynamische sector met zijn cultureel
erfgoed? Zou het wellicht slim zijn om de rol van GB als goed doel met een
ANBI-status gezamenlijk te versterken? Stel je eens voor: met 5.000
donateurs die maandelijks slechts vijf à tien euro doneren zouden we inclusief legaten en obligaties - elk jaar een biodynamisch bedrijf kunnen
redden. Zou het niet stoer zijn om dat als biodynamische sector
gezamenlijk voor elkaar te krijgen?

Op biodynamische
bedrijven is
minimaal 10% natuur
verplicht. De bijen
en andere insecten
profiteren daarvan,
zoals te zien is op
bovenstaande foto
die gemaakt is op de
Naoberhoeve.

Wel blijkt dat er nog vooroordelen in de eigen sector leven. Schenken voor
vrije grond wordt soms nog gezien als iets voor oude mensen. Voor de
legaten klopt dat natuurlijk. Daarnaast zien we juist dat twintigers en
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millenials het principe van vrije grond begrijpen en omarmen.
Voor de Raad van Bestuur is hier werk aan de winkel. Op de eerste plaats willen we de
komende tijd met de visionairs en beleidsmakers van de biodynamische sector in gesprek hoe
GB een sleutelrol kan vervullen in het veiligstellen van ons erfgoed. Ten tweede moeten we de
vooroordelen serieus nemen en concreet aan de slag om de jonge, geïnteresseerde generatie
aan ons te binden.

1. Raad van Bestuur & Raad van Toezicht
Per 1 juni is Ronald van der Giessen de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van GB. Als
kwartiermaker bij Olympisch comité NOC*NSF, toezichthouder bij het Elisabeth Strouven Fonds,
voorzitter van Landgoed de Reehorst en als voormalig directeur van het Oranje Fonds beschikt
Van der Giessen over ruime bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk, die hij wil inzetten
voor de groei van het areaal biodynamische landbouwgrond. Ronald van der Giessen is de
opvolger van Max Rutgers van Rozenburg, die sinds 2010 voorzitter was van de Raad van
Toezicht, en begin dit jaar onverwachts is overleden. Van der Giessen: “We hadden graag Max
nog vele jaren als voorzitter gehad. Met zijn inzet, kwaliteiten en levenservaring wist hij de
ontwikkeling en groei van GB telkens nieuwe impulsen te geven. We zijn dankbaar voor zijn
inzet en vinden het jammer dat we hem moeten missen. In samenspraak met mijn collegabestuurders hebben we besloten dat ik het voorzitterschap in de geest van Max zal voortzetten.
Ik vind het een eer dat ik deze functie mag vervullen. De recente grondaankopen van GB bij de
Hondspol, Naoberhoeve en Zonnehorst geven mij goede moed voor de toekomst.”
Het onderzoek van de RvB naar de mogelijke oprichting van een fonds voor biologische grond,
is inmiddels in een vergevorderd stadium. Het plan heeft sterk commitment op alle niveaus en
er loopt een pilot.
De RvT heeft de jaarstukken goedgekeurd en geconcludeerd dat 2017 financieel en goed jaar is
geweest.

2. Financiën
Financiële rapportage Q2

In bijlage is de staat van baten en lasten van Q2 opgenomen.
Hieronder een opsomming van de bijzonderheden:
• De som der baten is tot en met het tweede kwartaal 2018 totaal € 68.387 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. Dit verklaart
€ 65.104 van het genoemde verschil. Exclusief de baten uit geschonken aflossing en rente is
de totale som der baten in het eerste kwartaal circa € 3.300 lager dan begroot. Hiervan
wordt € 1.800 verklaard door het beëindigen van de vergoedingen door Groenen Hof en een
daarmee gepaard gaande creditboeking die betrekking heeft op 2016. De baten uit algemene
en geoormerkte schenking alsook uit de pachtbijdragen en retributies ontwikkelen zich
nagenoeg conform begroting.
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• De som der lasten is in het eerste halfjaar 2018 totaal € 62.625 lager dan begroot. Deze
kostenonderschrijding betreft voor een deel de financieringskosten, die in het eerste halfjaar
circa € 7.000 lager zijn dan begroot. De kosten voor beheer en administratie zijn in het
eerste halfjaar ruim € 48.000 lager dan begroot. Deze onderschrijding betreft vooral de
kosten voor projecten, de communicatiekosten en de vacatievergoedingen RvT en RvB, die
lineair zijn begroot en pas in het laatste kwartaal worden betaald.
• Gecorrigeerd voor het bovengenoemde effect van begroting versus realisatie van de baten uit
geschonken aflossing en rente, is het resultaat in het eerste halfjaar hoger dan begroot.

3. Pachters
De zaadtelers René Groenen en Gineke de Graaf van de Groenen Hof hebben hun droom om
biodynamische zaadteelt en -veredeling een grotere plek te geven in samenwerking met
Coöperatie Odin kunnen verwezenlijken. De 8,1 hectare pachtgrond in Esbeek van ASR,
waarvan Stichting Grondbeheer (GB) in 2008 de insteek heeft betaald en hoofdpachter werd,
hebben ze ingeruild voor 20 hectare in Oostelbeers. GB is er trots op dat we als springplank
hebben gefungeerd voor de bedrijfsontwikkeling van René en Gineke. Met hun nieuwe stap is
het netto areaal biodynamische landbouw met 12 hectare gegroeid. Hoewel deze hectares niet
meer onder de vleugels van GB vallen, is het ideaal van vrije grond voor de biodynamische
sector in goede handen bij de coöperatie van Odin. De 8,1 hectare pachtgrond van ASR hebben
we overgedragen aan de biologisch werkende buurman. Hiermee is eind juni de insteek weer
vrijgevallen en inzetbaar voor het vrij maken van nieuwe biodynamische landbouwgrond.
Naast de hectares die de Vijfsprong van GB gebruikt, huren ze ook 6 hectare landbouwgrond en
5 hectare bos van een particulier. Dit pachtcontract liep eind juni af en sindsdien is deze 11
hectare te koop. De huidige eigenaar geeft er de voorkeur aan dat het in biodynamisch beheer
blijft. Het pachtcontract is voor negen maanden verlengd om in de tussentijd samen met de
huidige eigenaar, de Vijfsprong en Triodos te onderzoeken of GB de grond kan aankopen.
De beoogde opvolgers van de Zonnehorst zijn op de valreep afgehaakt waardoor Henk en Hillie
de zoektocht naar bedrijfsopvolging weer op moeten pakken.

4. Communicatie
De mijlpaal op het gebied van communicatie was afgelopen kwartaal de Jaardag, georganiseerd
in samenwerking met de BD-Vereniging en Landgoed Kraaybeekerhof. Met circa 100
aanmeldingen en een nog hogere opkomst van circa 110 mensen hadden we opnieuw een
record aantal deelnemers. Hoewel GB er bewust voor gekozen had om vooral zichtbaar te zijn
in het ochtendprogramma, werkte dat voor onze donateurs verwarrend. Ook bleek er behoefte
te zijn aan uitwisselen over de visie op vrije grond en het beleid van GB. Aangezien het ook een
wens is van de BD-Vereniging dat GB een grotere rol pakt, zullen daar volgend jaar rekening
mee houden. De lezing die Manfred op de jaardag heeft gehouden, is integraal gefilmd en in
een gemonteerde versie op ons Youtube-kanaal gezet. Vanaf de website en FB is er naar de
lezing verwezen; dat heeft in twee weken tijd 82 views opgeleverd.
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Naar aanleiding van een opinieverhaal dat we hebben aangeboden aan Antroposofie Magazine
(AM) heeft de redactie van AM voorgesteld om dit verhaal als de aftrap van een gezamenlijke
crossmediale campagne te gebruiken. Het idee is om tussen september en december met vlogs
(of als dat te duur is met blogs) en de #planettoo posts op social media te plaatsen. Als
afronding is er een Theater College met Manfred beoogd, waarin we biodynamische landbouw
en vrije grond als oplossing voor klimaatverandering en biodiversiteitsverlies presenteren. De
uitwerking en uitvoering hiervan zal komend kwartaal plaatsvinden.
Verder heeft Manfred afgelopen kwartaal elke maand blogs over deugden en duurzaamheid
geschreven, die gepubliceerd zijn via de website, nieuwsbrief en FB-pagina van AM en onszelf.
Ook is de website up-to-date gehouden en worden er op FB wekelijks berichten gepost over
vruchtbare bodem, biodiversiteit en duurzame landbouw. Afgelopen kwartaal is het aantal FBfans in eerste instantie licht gegroeid van 1210 naar 1240 maar de actie van Zondag met
Lubach (om massaal FB-accounts op te zeggen) sloeg blijkbaar aan bij onze doelgroep want we
hebben het aantal fans in korte tijd zijn dalen naar 1190.
Afgelopen kwartaal zijn er twee persberichten verstuurd naar vakbladen en relaties; de
onderwerpen betroffen de aanstelling van Ronald van der Giessen als voorzitter van de RvT en
de start van de Challenge Naoberhoeve500.

5. Fondsenwerving
Wat betreft het fondsenwerven is er afgelopen kwartaal is er achter de schermen gewerkt aan
de de voorbereiding van de volgende acties:
• De Challenge Naoberhoeve500; tussen medio juni en medio september werven vijf
vrijwilligers, waaronder een bestuurslid van BD-Jong, ieder minimaal 10 donateurs of
obligatiehouders voor de Naoberhoeve500. De challengers hebben in juni een training
gekregen met achtergrondinformatie over vrije grond, biodynamische landbouw en de
aanpak van GB plus tips & trics voor succesvol werven.
• Voor de jubileumactie met de Biologische Wijnwinkel zijn de advertentie en flyer ontworpen;
de flyer wordt in een oplage van 2.500 gedrukt. De advertentie verschijnt op de achtercover
van AM in september en december. De flyer verspreidt de Biologische Wijnwinkel tussen 1
september tot 1 januari en gaat tevens als insert mee in het oktobernummer van Motief,
waarin ook een verhaal komt over vrije grond en GB.
• Het eerste voorstelling van de performance ‘De aarde is van iedereen’, een samenwerking
met Verteltheater de Wisseling in Amsterdam, is eind september in de Tuinen van West
gepland. De flyer zal in augustus gemaakt worden.
• Voor het idee van de XL-kleurplaat als promotie- en wervingscampagne voor GB hebben we
tussen januari en juli drie vergaderingen bijgewoond van de promotiegroep en het bestuur
van de Biowinkel-vereniging. Op het laatste moment heeft de promotiegroep besloten om
zich in te zetten voor vrije grond van Hansketien en dat combineert niet met nog een tweede
wervingsactie voor vrije grond. Komende maanden gaan we onderzoeken of we het idee van
de XL-kleurplaat met een uitgever of de gemeenschap van vrijescholen kunnen ontwikkelen.
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Bijlage I
Stichting&Grondbeheer&Biologisch&Dynamische&Landbouw

STAAT$VAN$BATEN$EN$LASTEN$01,01,2018$T/M$30,06,2018
werkelijk&t/m
Q2&2018
€

begroot&t/m
Q2&2018
€

verschil&t/m
Q2&2018
€

werkelijk
2017
€

BATEN
Baten&uit&eigen&fondswerving
Overige&baten

(b) &&&&&&&46.640
&&&&&149.675

&&&&&114.354
&&&&&150.347

&&&&&&&67.714M
&&&&&&&&&&&&673M

&&&&&240.783
&&&&&290.393

Som$der$baten

(d) &&&&&196.315

&&&&&264.701

&&&&&&&68.387M

&&&&&531.176

Besteed$aan$doelstelling

(c) &&&&&&&90.973

&&&&&100.785

&&&&&&&&&9.812M

&&&&&187.524

Werving$baten
M&Kosten&eigen&fondsenwerving

(a) &&&&&&&&&&&&968

&&&&&&&&&5.615

&&&&&&&&&4.647M

&&&&&&&&&4.469

Beheer$en$administratie
M&Kosten&beheer&en&administratie

&&&&&&&18.633

&&&&&&&66.799

&&&&&&&48.166M

&&&&&&&92.462

Som$der$lasten

&&&&&110.574

&&&&&173.199

&&&&&&&62.625M

&&&&&284.455

RESULTAAT

&&&&&&&85.740

&&&&&&&91.502

&&&&&&&&&5.762M

&&&&&246.721

Toevoeging/onttrekking$aan:
M&Mutatie&continuïteitsreserve&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&(overige&baten&M/M&som&der&lasten)
&&&&&&&34.779
M&bestemmingsreserve&(b)
&&&&&&&50.962

&&&&&&&&&4.381
&&&&&&&87.121

&&&&&&&30.398
&&&&&&&36.160M

&&&&&&&58.105
&&&&&188.616

&&&&&&&85.740

&&&&&&&91.502

&&&&&&&&&5.762M

&&&&&246.721

LASTEN

Resultaatbestemming

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

2,1%

1,9%
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