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BESTUURSVERSLAG 2018
derde kwartaal

Langs de sloot die
uitkomt op het vennetje,
heeft de Naoberhoeve
een grote takkenril van
snoeihout neergelegd.
Voor salamanders en
ringslangen is dit een
veilige verbindingsweg.
Het vennetje is
omzoomd met ruige
boomhagen en is een
walhalla voor reptielen,
vogels en andere fauna.
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Inleiding
De drie campagnes die we in de eerste helft van
dit jaar hebben voorbereid, gingen in de zomer
van start. Te beginnen met de challenge voor de
Naoberhoeve500, die Stichting Grondbeheer en
zorgboerderij De Naoberhoeve gezamenlijk
hebben uitgeschreven voor het vrijmaken van
grond onder de Naoberhoeve. Vijf vrijwilligers
hebben gezamenlijk 42 eenmalige en periodieke
schenkers en obligatiehouders geworven. Bij
elkaar heeft dat € 21.000,- opgebracht. De
bijdragen zijn persoonlijk en divers: ze variëren
van 15 euro eenmalig, 60 euro periodiek per
jaar tot 10.000 euro aan obligaties. Dat past bij
de Naoberhoeve, die diversiteit van mensen,
planten, dieren en natuur als kernwaarde heeft.
Onder de noemer ‘Toast op de toekomst’ is onze
jubileumactie in samenwerking met de
Biologische Wijnwinkel eind augustus afgetrapt
met een advertenties in Smaakmakend. De
actie wordt positief ontvangen en de nieuwe donateurs komen gestaag
binnen.
Op de valreep van het derde kwartaal vond de eerste voorstelling van de
‘Aarde is van iedereen’ plaats in de Fruittuin van West in Amsterdam. Deze
performance is het initiatief van Verteltheater de Wisseling om met
storytelling de boodschap van vrije grond wereldkundig te maken.
Ad hoc hebben we nog een vierde actie op poten gezet in samenwerking
met Antroposofie Magazine: #planettoo. Aanleiding was het opinieverhaal
van onze ambassadeur Manfred van Doorn, waarin hij klimaatverandering
als de #metoo van Moeder Aarde ziet. Met #planettoo werken we direct
samen met Antroposofie Magazine, wat een enorme impuls geeft aan het
vergroten van onze naamsbekendheid. Het idee is dat we via social media
aandacht vragen voor een respectvolle omgang met Moeder Aarde, waarbij
we biodynamische landbouw en het vrijmaken van grond als een concrete,
haalbare en integrale oplossing zien.

Melkveehouder
Jurre van de
Naoberhoeve is trots
op zijn koeien. De
dieren hebben de
extreem warme
zomer goed
doorstaan en gingen
ook op de heetste
dagen nog graag naar
buiten. In het
weiland staan
eikenbomen die
schaduw en een
beetje verkoeling
geven.

Met de vier campagnes ondervinden we dat onze partners in de sector het
werk van Stichting Grondbeheer willen meedragen. De advertenties krijgen
we voor kostprijs aangeboden of we krijgen extra publicatieruimte erbij
cadeau en onze persberichten worden collegiaal overgenomen. Deze steun
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is hartverwarmend én broodnodig: alleen als we onze krachten en idealen bundelen, kunnen
we de het biodynamische landbouwareaal vergroten!

1. Raad van Bestuur & Raad van Toezicht
De geplande vergadering van de Raad van Toezicht (RvT) in september is geannuleerd omdat
een aantal belangrijke dossiers nog niet klaar waren voor besluitvorming. De Raad van Bestuur
(RvB) heeft afgelopen maanden met de voorzitter van de RvT diverse overleggen gevoerd om
de dossiers in de vergadering van december adequaat te kunnen behandelen voor een snelle
besluitvorming en doorloop.

2. Financiën
Financiële rapportage Q3

In bijlage is de staat van baten en lasten van Q3 opgenomen.
Hieronder een opsomming van de bijzonderheden:
• De som der baten is tot en met het derde kwartaal 2018 totaal € 99.178 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 €
97.656 van het genoemde verschil. Exclusief de baten uit geschonken aflossing en rente is de
totale som der baten daarmee in feite nagenoeg conform begroting. De challenge voor de
Naoberhoeve heeft daar goed aan bijgedragen en de inmiddels lopende jubileumactie is
veelbelovend van start gegaan. Het is daarmee te verwachten dat de som der baten over
heel 2018 uit zal komen conform begroot.
• De som der lasten is tot en met het derde kwartaal 2018 totaal € 50.321 lager dan begroot.
Deze kostenonderschrijding betreft voor een deel de financieringskosten, die circa € 11.000
lager zijn dan begroot. De kosten voor beheer en administratie zijn tot en met het derde
kwartaal circa € 34.000 lager dan begroot. Deze onderschrijding betreft vooral de kosten
voor projecten. Daarnaast betreft de onderschrijding 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 tot en met het derde kwartaal 2018 hoger dan
begroot.

3. Pachters
Goed nieuws over De Vrolijke Noot. De huidige ondernemers, Harrie van Noort en Lucie
Verstappen, hebben bedrijfsopvolging gevonden in Ties Betjes en Esther van Egmond, twee
jonge fruittelers die toekomst zien in het bedrijf en zin hebben om hun schouders eronder te
zetten. De opvolging wordt zorgvuldig ingebed: de beoogde opvolgers werken eerst een jaar
mee om alle facetten van het bedrijf te leren kennen. September 2019 nemen Harrie en Lucie
afscheid en geven ze het stokje over aan de nieuwe generatie.
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4. Communicatie
Op 7 september hebben Antroposofie Magazine (AM) en Stichting Grondbeheer de #PlanetToocampagne afgetrapt met een vlog van Manfred van Doorn, die verspreid is via social media. De
vlog is een oproep aan duurzaamheidsvoorstanders om gebruik te maken van #PlanetToo op
Facebook, Instagram en Twitter bij berichten die over misbruik van de aarde, duurzame
oplossingen of respectvolle acties gaan. Tegelijk willen AM en Stichting Grondbeheer de
biodynamische landbouw onder de aandacht brengen als een van de meest voor de hand
liggende oplossingen die ook al op korte termijn toepasbaar is. Ieder mens kan hieraan
bijdragen door het eten van biodynamische voeding en het schenken voor Vrije Grond. “Dat
zijn grootse gebaren waarmee we waarde toevoegen aan de aarde,” aldus Manfred van Doorn.
#PlanetToo gaat over onze relatie met de aarde; over de manier waarop wij ons verbonden
voelen met het grotere geheel. Meer respect voor de aarde draagt uiteindelijk bij aan de
kwaliteit van ons eigen leven. Dat is de boodschap van de campagne. Iedereen kan een gebaar
maken, groot en klein. Bijvoorbeeld door niet langer plastic verpakkingen te accepteren,
bewust biodynamische voedingsproducten te kopen of ecologisch verantwoorde kleding te
dragen. In het septembernummer van AM zijn tevens twee artikelen gepubliceerd over
#PlanetToo. De campagne wordt in november afgesloten met een Theater College van Manfred
van Doorn in Het Vreedehuis in Den Haag.
De eerste twee voorstellingen van de performance ‘De aarde is van iedereen’, een
samenwerking met Verteltheater de Wisseling, vonden eind september plaats in de Fruittuin
van West in Amsterdam tijdens het Michaëlsfeest. Beide voorstellingen trokken zo’n 70
bezoekers, die geraakt uit de voorstelling kwamen. Zij kregen een flyer van Stichting
Grondbeheer mee naar huis. Het doel van de performance is om het verhaal van vrije grond
wereldkundig te maken en om nieuwe donateurs en schenkers te werven. “Wat een
inspirerende middag hebben we beleefd,” liet een bezoeker per e-mail weten aan
verhalenverteller, grootmoeder en initiatiefnemer Marjan Boontjes. “We hebben genoten van
jouw verhalen over je kleinkinderen, de rust die daarbij voelbaar was om stil te staan bij de
dagelijkse geschenken van de aarde. Ook het verhaal van de boer maakte indruk, net als de
toespraak van indianenopperhoofd Seattle. Deze tekst blijkt na ruim 150 jaar nog steeds zo
actueel te zijn. Dankjewel voor deze bijzondere middag.” Tussen maart en juni 2019 zijn er
nog 8 voorstellingen gepland bij onder andere de Christengemeenschap in Amstelveen, Alkmaar,
Driebergen en Zutphen.
De website is up-to-date gehouden en op FB posten we wekelijks berichten over vruchtbare
bodem, biodiversiteit en duurzame landbouw. Afgelopen kwartaal is het aantal FB-fans weer
licht gegroeid van 1190 naar 2014. Er is één persbericht verstuurd naar vakbladen en relaties
met betrekking tot de #PlanetToo campagne. Met Stichting Demeter, Warmonderhof, BDVereniging en Academie Kraaybeekerhof hebben we gezamenlijk plannen gemaakt voor het
Demeter Plein op de Bio-Beurs van 2019.
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5. Fondsenwerving
De acties, die afgelopen maanden achter de schermen zijn voorbereid, zijn afgelopen zomer
van start gegaan.
De challenge voor de Naoberhoeve500 ging medio juni van start en liep tot medio september.
De actie heeft € 21.000 euro opgebracht voor het vrijmaken van grond op de Naoberhoeve.
Martha Bruning, afgestudeerd aan de Warmonderhof en lid van BD-Jong, was één van de vijf
vrijwillige wervers. Zij wist met haar enthousiasme 15 deelnemers en ruim € 13.000,- te
werven. Hiermee is Martha de winnares van de challenge. Woensdag 24 oktober j.l. heeft ze uit
handen van Maraike Hein, ondernemer op de Naoberhoeve, haar prijs in ontvangst genomen:
een eeuwigdurende obligaties in biodynamische landbouwgrond en een feestelijk
boodschappenpakket. De andere vier vrijwilligers ontvingen ook een boodschappenpakket als
dank voor hun inzet. Behalve 42 nieuwe schenkers, donateurs en obligatiehouders voor
Stichting Grondbeheer hebben de vijf vrijwilligers van de challenge het verhaal over vrije
grond in hun netwerk verspreid. Op die manier heeft één van de vrijwilligers mogelijk een
partner voor Stichting Grondbeheer geworven. Bovendien zijn er zaadjes geplant bij mensen
die geraakt zijn door de missie van Grondbeheer en op een ander moment willen gaan
bijdragen. Daarmee heeft de challenge naast concrete bijdragen voor vrije grond ook een
impuls gegeven aan de bekendheid van Stichting Grondbeheer.
De jubileumactie met de Biologische Wijnwinkel is eind augustus van start gegaan met een
advertentie in Smaakmakend, die we voor een vriendenprijs kregen aangeboden van Bionext.
Ook in het Demeter Magazine en de Krant van de Aarde hebben we advertentieruimte voor de
kostprijs van inkt en papier aangeboden gekregen met daarnaast een gratis paginagroot artikel
over #planettoo. Verder is er een advertentie op de achterzijde van het septembernummer van
AM geplaatst, die in december herhaald wordt. De flyer wordt tot 1 januari door de Biologische
Wijnwinkel verspreid via hun bestellingen en als insert in het oktobernummer van Motief,
waarin ook een verhaal over vrije grond is geplaatst. De donateurs komen gestaag binnen.
Begin volgend jaar kunnen we de balans opmaken.
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Bijlage

Stichting(Grondbeheer(Biologisch(Dynamische(Landbouw

STAAT$VAN$BATEN$EN$LASTEN$01,01,2018$T/M$30,09,2018
werkelijk(t/m
Q3(2018
€

begroot(t/m
Q3(2018
€

verschil(t/m
Q3(2018
€

werkelijk
2017
€

BATEN
Baten(uit(eigen(fondswerving
Overige(baten

(b) (((((((72.761
(((((225.112

(((((171.531
(((((225.520

(((((((98.770L
((((((((((((408L

(((((240.783
(((((290.393

Som$der$baten

(d) (((((297.873

(((((397.051

(((((((99.178L

(((((531.176

Besteed$aan$doelstelling

(c) (((((139.205

(((((151.179

(((((((11.974L

(((((187.524

Werving$baten
L(Kosten(eigen(fondsenwerving

(a) (((((((((4.110

(((((((((8.422

(((((((((4.312L

(((((((((4.469

Beheer$en$administratie
L(Kosten(beheer(en(administratie

(((((((66.164

(((((100.199

(((((((34.035L

(((((((92.462

Som$der$lasten

(((((209.479

(((((259.800

(((((((50.321L

(((((284.455

RESULTAAT

(((((((88.394

(((((137.251

(((((((48.857L

(((((246.721

Toevoeging/onttrekking$aan:
L(Mutatie(continuïteitsreserve(((((((((((((((((((((
(((overige(baten(L/L(som(der(lasten)
(((((((((9.150
L(bestemmingsreserve((b)
(((((((79.243

(((((((((6.570
(((((130.682

(((((((((2.581
(((((((51.438L

(((((((58.105
(((((188.616

(((((((88.394

(((((137.251

(((((((48.857L

(((((246.721

LASTEN

Resultaatbestemming

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