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BESTUURSVERSLAG 2016
derde kwartaal

De uitgifte van de
eeuwigdurende
obligaties aan toonder
zijn in goede aarde
gevallen. Mensen
ervaren het als prettig
en waardevol om hun
spaargeld aan het werk
te zetten voor een
duurzame wereld.
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Inleiding
Voor de schermen waren het relatief rustige
zomermaanden voor Stichting Grondbeheer. Na
de lancering van de eeuwigdurende obligaties
aan toonder eind juni kwam er via de website
een gestage maar continue verkoop op gang van
gemiddeld 18 obligaties per week. Wat opvalt is
dat het aantal obligaties per koper enorm
uiteenloopt, van 1 tot 200 obligaties. Dat laat
zien dat we met dit product zowel kleine als
grote investeerders aanspreken. Behalve
particulieren hebben ook organisaties en
bedrijven interesse. Zo heeft bijvoorbeeld het
Vroon-Smaalfonds via de Triodos Foundation 20
obligaties aangekocht. Daarnaast constateren
we dat de lancering van de obligaties ook een
impuls heeft gegeven aan de inbreng van
schenkgeld: afgelopen maanden konden we ook
wekelijks twee nieuwe donateurs of schenkers
verwelkomen.
Achter de schermen was het allesbehalve rustig:
de bestuurders van Stichting Grondbeheer waren
binnen en buiten hun netwerk zeer actief met het ‘zaaien’ van
informatie over de eeuwigdurende obligaties. We hebben mensen en
bedrijven, die zich verbonden voelen met biodynamische landbouw en
duurzaam bodembeheer, persoonlijk benaderd om hen te betrekken bij
de maatschappelijke urgentie van het vrij maken van landbouwgrond en
de rol die de obligaties daarin zouden kunnen spelen. De eerste reacties
zijn positief. Net als in de landbouw hebben we echter geduld en
toewijding nodig om het ‘gezaaide’ steeds verder tot wasdom te laten
komen. Volgend jaar rond deze tijd zullen we de balans opmaken.

Dankzij de mooie
nazomer hadden de
boeren en tuinders
een zonnige afsluiting
van het seizoen. De
herfstgewassen
konden door de droge
grond goed geoogst
worden en het gras
kreeg nog een
groeispurt waardoor
de koeien voldoende
te eten hadden in het
weiland.

1. Raad van Bestuur & Raad van
Toezicht
Het belangrijkste bestuursbesluit van afgelopen kwartaal is de
voorgenomen overdracht van de activiteiten en het vermogen van
Stichting De Nieuwe Rentmeester (DNR) naar Stichting Grondbeheer.
Begin 2013 is DNR opgericht met als doel om een voorportaal te creëren
voor boeren en tuinders, die hun grond bij Stichting Grondbeheer willen
onderbrengen. Het idee was dat het met DNR eenvoudiger werd om
vreemd vermogen aan te trekken waarmee we het aankoopproces zouden
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kunnen versnellen. De doelstelling was om de landbouwgrond in het voorportaal in een later
stadium vrij te kopen en onder te brengen bij Grondbeheer. In 2013 zijn binnen DNR twee
aankopen gedaan van bij elkaar een kleine 10 hectare. Omdat de financierbaarheid via deze
weg toch lastiger bleek dan voorzien, is het bij deze twee aankopen gebleven. Dit komt met
name omdat DNR onvoldoende volume had en weinig ruimte om leningen af te lossen. De rente
kon voldaan worden uit de pacht, maar er was onvoldoende marge om ook af te lossen. Het
plan was om de aflossing te voldoen uit opbrengsten van fondsenwerving. Samen met de
pachters is er hard aan fondsenwerving gewerkt maar in de praktijk lukte het niet om
voldoende aflossingscapaciteit te realiseren. Naast het financiële aspect is de afgelopen jaren
gebleken dat het werven van fondsen - en sinds kort ook de uitgifte van eeuwigdurende
obligaties aan toonder - beter werkt vanuit Grondbeheer vanwege haar naamsbekendheid,
historie en een betere balans. Met andere woorden: via Grondbeheer is de groeipotentie groter
en realistischer dan via DNR. Dat heeft de RvB en RvT doen besluiten om de DNR over te dragen
aan Stichting Grondbeheer. De betrokken pachters en financiers krijgen hier in oktober officieel
bericht over.

2. Financiën
Financiële rapportage Q3

In bijlage I is de staat van baten en lasten van Q3 opgenomen. Hieronder een opsomming van
de bijzonderheden.
- De baten uit eigen fondsenwerving zijn hoger dan begroot. Door alle aandacht rondom de
aankoop van de landbouwgrond van de Hondspol en de verkoop van eeuwigdurende obligaties
heeft GB meer donaties ontvangen dan begroot.
- 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 inzitten inclusief de daarbij behorende rente en aflossing.
- 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. De verwachting is dat we bij het afronden van het jaar
ongeveer op begroting uitkomen. Mogelijk maken we iets meer kosten dan voorzien door het
samenvoegen van DNR met GB.
- Het resultaat is hoger dan begroot. Dit komt omdat GB tot nu toe minder kosten dan begroot
heeft gemaakt voor het ontwikkelen van de obligaties en meer schenkingen heeft ontvangen.
- Het saldo van de kosten voor de eigen fondsenwerving bedraagt 13,4%
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3. Pachters
Het afgelopen kwartaal waren er weer ontwikkelingen op het vlak van bedrijfsovername. Bij de
Zonnehorst zijn de medewerkers, die na verloop van tijd het bedrijf zouden overnemen,
gestopt. De zoektocht naar ondernemers die een toekomst op deze tuinderij willen opbouwen,
wordt weer opgepakt. Dit keer wordt de hulp ingeroepen van Land&CO, een organisatie die
boeren helpt bij het vinden van overnamekandidaten. Ook het proces van overname wordt
begeleidt. Volgens de huidige ondernemers kan de overdraagbaarheid van het bedrijf
makkelijker gemaakt worden als Stichting Grondbeheer de grond onder de gebouwen
overneemt. Omdat een duurzame bedrijfsopvolging een speerpunt is van onze missie, staan we
hier voor open. Voor de Grote Kamp zijn twee opvolgers gevonden maar ook bij hen speelt een
financieel vraagstuk. Zij hebben aan Stichting Grondbeheer een tijdelijke lening gevraagd. Met
zowel de Zonnehorst als Grote Kamp zullen we onderzoeken of en hoe we samen met hen
financiering kunnen vrij maken of werven. Het overnameproces van de Noaberhoeve is in een
stroomversnelling gekomen. Zij hebben met Jaap de Boer een adviseur in de arm genomen die
hen helpt bij het finetunen van het ondernemingsplan. Mede op basis van dit plan kan Stichting
Grondbeheer de financiering via Triodos Bank voor de overname van de landbouwgrond in gang
gaan zetten. Het doel is om begin 2017 de grond van de Noaberhoeve over te nemen. Bij de
Vrolijke Noot in Wapserveen lopen de huidige ondernemers tegen de pensioenleeftijd aan. Ze
willen hun contract graag met twee jaar verlengen. Dat is de tijd die zij nodig hebben om hun
bedrijf duurzaam over te dragen.
In de praktijk zijn onze pachters de echte grondbeheerders. Om elkaar bij te praten en te
inspireren, werd er jaarlijks een pachtersdag georganiseerd op een van de bedrijven. De
afgelopen jaren werd de opkomst echter steeds kleiner. Gezien de ontwikkelingen in de
landbouw algemeen en bij Grondbeheer in het bijzonder blijft het onverminderd belangrijk om
elkaar jaarlijks te ontmoeten. Derhalve hebben we besloten om naar een nieuwe vorm voor de
jaarlijkse pachtersdag te zoeken. Omdat de meeste pachters ook een bezoek brengen aan de
BioBeurs in Zwolle hebben we het idee opgevat om daar een lunchmeeting te organiseren. In
het komende kwartaal gaan we dit idee aan de pachters voorleggen.

4. Communicatie
De communicatiepijlen waren afgelopen kwartaal gericht op de uitgifte en verkoop van de
eeuwigdurende obligaties aan toonder en de Hondspol500. In eerste instantie hebben we
ingezet op free publicity via de eigen website, Facebook en een persbericht. Vakbladen,
waaronder Ekoland en Dynamisch Perspectief, en de plaatselijke kranten, waaronder de Kaapse
Courant, hebben er respectievelijke lange en korte berichten over geschreven. Ook is er een
artikel in ‘De kleur van geld’ - het digitale lijfblad van Triodos Bank - geplaatst. Hoewel we het
persbericht ook naar de landelijke media hebben gestuurd, is ons bericht daar niet opgepakt.
Ons volgende doel is dat ook de landelijke media gaan berichten over de eeuwigdurende
obligaties aan toonder. Hiervoor zullen we redacties in ons directe netwerk aanspreken, zoals
de consumentenbladen van Udea, Odin en Bionext. Maar ook voor landelijke kranten, zoals
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Financieel Dagblad en Trouw, is het verhaal over de eeuwigdurende obligaties aan toonder en
duurzaam bodembeheer relevant.
Wat betreft betaalde publiciteit hebben we een paginagrote advertentie geplaatst op de
achtercover van het septembernummer van Antroposofie Magazine. Via Google Grants hebben
we 10.000 dollar aan advertentiebudget voor Google Adwords van Google gekregen. We hebben
hier een campagne voor gemaakt waardoor de website en obligaties van Stichting Grondbeheer
veel beter vindbaar zijn geworden op internet.

Algemene communicatiemiddelen

De website is up-to-date gehouden en op Facebook worden wekelijks berichten gepost. Het
aantal FB-fans is afgelopen kwartaal nauwelijks gestegen, van 825 naar 840. De digitale zomernieuwsbrief hebben we geschrapt omdat we onvoldoende nieuws hadden. We hebben besloten
dat niet de frequentie maar de inhoud leidend moet zijn voor de digitale nieuwsbrief. Deze
conclusie nemen we mee als kwaliteitsverbetering voor het communicatieplan van 2017.

Netwerkpartners

De voorzitter van de Raad van Bestuur is bij de Boer-Burger-Bankier-dag op de Zonnehoeve
geweest. In de plenaire discussie noemde de CEO van de Triodos Bank de eeuwigdurende
obligaties aan toonder van Stichting Grondbeheer ‘een lichtpuntje’.

5. Fondsenwerving
In het kader van de Hondspol500 zijn er afgelopen kwartaal circa veertig nieuwe donateurs,
periodieke schenkers en obligatiehouders bijgekomen die gezamenlijk 240 duizend euro zullen
inbrengen tussen nu en zeven jaar. Het verschil tussen dit bedrag en de bedragen uit de
kwartaalcijfers komt voort uit het feit dat de genoemde 240 duizend euro de opbrengst over 7
jaar is uit de periodieke schenkingen. De kwartaalcijfers geven alleen werkelijk ontvangen
middelen weer.

Campagnes

De Hondspol500 is enthousiast ontvangen. De deelnemers druppelen binnen. Het doel om 500
mensen te werven is met 10% volbracht. Het vraagt echter nog inspanning van zowel
Grondbeheer als de ondernemers van de Hondspol om dit najaar een nieuwe impuls aan de
campagne te geven. Het doel blijft 500 deelnemers die met elkaar 1.8 miljoen euro aan
schenkgeld en obligaties inbrengen.
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Bijlage I
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EINDREDACTIE: SEVERIJN VELMANS, TEKST: ANNELIJN STEENBRUGGEN
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