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ALGEMEEN
1.

Bedrijfsactiviteiten

De stichting is opgericht op 29 december 1978.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 41178254. De statutaire vestigingsplaats van de stichting is
Dronten.
De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 19 november

2013.

De doelstelling van de onderneming is volgens artikel 2.1 van de
statuten:

Het bevorderen van het agrarisch landgebruik in het kader van een
gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie, één
en ander volgens de biologisch dynamische methode, waarvoor de
grondslagen zijn gelegd door Rudolf Steiner.
De beheerde oppervlakte bedraagt ultimo 2018 255 hectare.

2.

ANBI Status

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw is door de

Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) op 1 januari 2008.
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ANALYSES

Financiële positie

2018
€
Vermogensstructuur:
Vaste activa

2017
%

€

%

Vlottende activa

8.358.134
542.756

93,9%
6,1%

8.311.787
487.979

94,5%
5,5%

Totaal activa

8.900.890

100,0%

8.799.766

100,0%

Reserves en fondsen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

4.918.316
3.662.822
319.752

55,3%
41,2%
3,5%

4.429.949
3.926.894
442.923

50,3%
44,7%
5,0%

Totaal passiva

8.900.890

100,0%

8.799.766

100,0%

Werkkapitaal:

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Af:
Kortlopende schulden

82.552
460.204

75.958
412.021

542.756

487.979

319.752-

442.923-

223.004

45.056

€
45.056
223.004

Werkkapitaal per 31 december 2017
Werkkapitaal per 31 december 2018

ND

Toename werkkapitaal
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BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

1.

Samenstelling bestuur
Dhr. C. van Biert
Dhr. T.C. Waller

voorzitter

secretaris/penningmeester
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Stichting Grondbeheer Jaarverslag 2018

í/

Voorwoord

Het jaar 2018 was voor Stichting Grondbeheer (GB) in verschillende opzichten een bijzonder
jaar. In maart overleed Max Rutgers van Rozenburg, sinds 2010 voorzitter Raad van Toezicht van
onze stichting. Mede door zijn intense verbinding met de antroposofie, heeft Max in die jaren

telkens zeer waardevolle impulsen gegeven aan het bestendigen van de bestaande koers en het

aangaan van nieuwe ontwikkelingen. Het jaar 2018 was tevens het jubileumjaar waarin GB 40
jaar bestond en ook dit jaar heeft GB een nieuwestap gezet: het ontwikkelen van een nieuw

beleggingsinitiatief samen met Triodos Sustainable Finance Foundation onder de naam ”KIEM”.

In 1978 is BD Grondbeheer opgericht met o.a. als doelstelling landbouwgrond te verwerven,

die niet meer verkocht wordt, zodat BD-boeren die grond tot in lengte van dagen kunnen

bewerken. In 40 jaar tijd hebben we 250 hectare in beheer gekregen, verspreid overvijftien
boerderijen. Schenkingen en legaten hebben dit mogelijk gemaakt. Dat is geweldig, maar

tegelijkertijd zien we ook dat er nóg veel boeren voor de deur staan die hun grond bij BD
Grondbeheer willen onderbrengen, waarvoor wij geen vrije middelen beschikbaar hebben.

Om meer meters te maken hebben we in 2016 de eeuwigdurende obligaties ontwikkeld.
Kopers kunnen hun obligaties wel doorverkopen, maar BD Grondbeheer koopt ze niet terug;
hierdoor zit er geen aflossingsdruk op en houden we de landbouwgrond - conform onze
doelstelling - uit het economische verkeer. Inmiddels verworven we zowel bij De Hondspol als
bij Naoberhoeve gronden; aankopen die in de miljoenen lopen.
Project KIEM heeft als doelstelling vormen te ontwikkelen waarbij BD Grondbeheer toegang

krijgt tot ‘beleggingsgeld’. Dit zou zich in de vorm van beleggingscertificaten, al dan niet
gecombineerd met een schenking of in vorm van obligaties, kunnen manifesteren. Wij hebben

onszelf een jaar gegeven om dit verder uit te werken.

Januari 2019 start een pilot in de Flevopolder. Deze grond wordt door een van onze pachters
omgeschakeld naar biologisch, maar of en wanneer het haalbaar is om door te schakelen naar
Demeter is nog niet duidelijk. Een tweede pilot loopt bij Urtica de Vijfsprong in Vorden.
Vanuit mijn bestuurswerk voor de vrijeschool en voor het kindertherapeuticum heb ik gezien
hoe de samenleving de vruchten plukt van deze initiatieven. Gewone scholen nemen dingen
over van de vrijescholen, zoals de maatschappelijke stages. Ook de multidisciplinaire aanpak

van het therapeuticum krijgt navolging in de gangbare zorg. Zo zie ik dat ook bij het vrijmaken
van grond uit het economische verkeer. Onze aanpak moeten we niet alleen voor onszelf willen
houden; alleen voor onze eigen kleine BD-kring. We willen er ook voor biologische boeren zijn.

Deze verbreding is spannend voor een kleine en idealistische organisatie als GB, maar de
problemen waarvoor duurzaam grondbeheer en vrije grond een oplossing bieden klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, milieuvervuiling - zijn zo urgent dat we het aan
onze missie verplicht zijn om in actie te komen. Als je alleen aan het denken bent, gebeurt er
niets. Ben je alleen aan het doen, dan weet je op een gegeven moment niet meer wat je doet.
Daar tussenin bewegen wij ons en proberen we het dynamisch te houden: tussen verstenen en

verstuiven, tussen star vasthouden aan principes en-te lichtvoetig je idealen loslaten. Ik wil
bijdragen aan een transitie die een einde maakt aan de uitputting van gronden door gangbare
landbouw. Biologisch is dan een hele fijne eerste stap. BD is de kroon op het werk.
Kees van Biert

voorzitter Raad van Bestuur
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1. Intern

De Raad van Toezicht (RvT) bestond uit Ronald van der Giessen (voorzitter), Christina van

Tellingen (lid) en Willem Meijers (lid). Tot aan zijn overlijden in maart 2018 was Max Rutgers

van Rozenburg voorzitter. In zijn plaats is (vooralsnog) geen nieuw lid geworven; de RvT bestaat
nu uit drie personen en de voorzittersfunctie is binnen de bestaande setting ingevuld.

De RvT vergaderde in 2018 driemaal samen met de Raad van Bestuur (RvB); in maart, in juni en
in december. Daarnaast vond veel tussentijds en telefonisch overleg plaats. Het voor
september geplande vierde overleg werd geannuleerd omdat er eerst meer voortgang nodig
was op verschillende dossiers. Naast jaarlijks terugkerende besluiten ter vaststelling en/of
goedkeuring van jaarrekening en begroting en meer reguliere besluiten tot aankopen van
landbouwgronden en tot (her)benoeming van leden RvB en RvT, is het van belang te vermelden

dat de RvT in december 2018 haar akkoord heeft gegeven opdracht aan KRC Van Elderen
Registeraccountants te verlenen voor de controle op de jaarrekeningen 2018 tot en met 2020.
Tevenszij vermeldt dat de RvT besloten heeft de inrichting van het bestuur verder te

professionaliseren en zo in te richten dat er ook een verplichting van werk ontstaat. Daarbij
past een begroting waarin voor de voorzitter RvB een beloning is gereserveerd van € 16.000 op

jaarbasis, voorzitter RvT 15% daarvan en lid RvT 10%. Hetstaat bestuurders en toezichthouders
vrij om van hun beloning af te zien.
De Raad van Bestuur bestond in 2018 uit Kees van Biert (voorzitter), Tom Waller (secretaris &

penningmeester), als opvolger van Severijn Velmans, en Manfred van Doorn (communicatie &

fondsenwerving). Halverwege het jaar heeft Manfred van Doorn zijn bestuursfunctie omgezet in

een ambassadeursfunctie, een rol die beter past bij zijn kwaliteit als spreker en inspirator.
Tekstschrijver en fondsenwerver Annelijn Steenbruggen heeft de RvB ondersteund bij
uitvoerende taken. Afgesproken is het bestuur op korte termijn aan te vullen met ten minste
een derde bestuurder en op langere termijn uit te breiden tot vijf bestuurders.

Ook de RvB vergaderde in 2018 formeel driemaal; in januari, in juni en in augustus. In verband

met het grote aantal dossiers en projecten en de daarmee samenhangende toenemende
intensiteit van de werkzaamheden, is het bestuur, na het vertrek van Manfred van Doorn uit het
bestuur, in de laatste maanden van 2018 overgegaan tot frequent (werk)overleg tussen

voorzitter en secretaris & penningmeester.

2. Beleid

De focus voor 2018 was enerzijds om de liquiditeit op peil te houden en daarom zo mogelijk
obligaties te verkopen en anderzijds de ontwikkeling van een nieuw beleggingsproduct. Voor de
ontwikkeling van dit nieuwe beleggingsproduct was een denktank in het leven geroepen,

bestaande uit de bestuurders van de RvB, adviseurs van Triodos, twee van onze pachters en een
biologische akkerbouwer. De pilot die hier uit voortkwam is de grondaankoop van 40 hectare
gangbare grond in de Flevopolder die wordt omgezet naar biologische grond. Een tweede pilot
betreft Urtica de Vijfsprong te Vorden.

Afgelopen jaar is GB een paar keer geconfronteerd met hetfeit dat we structureel te weinig
slagkracht hebben om de groeiambitie van debiodynamische sector te kunnen bijbenen. Zo
klopten begin 2018 de beoogde opvolgers van geitenboerderij Hansketien aan met de vraag of
GB de hectares wilden aankopen en veiligstellen voor de toekomst. Vanwege de tijdsdruk
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konden wij helaas op dat moment niets voor de geitenboerderij betekenen. Handelspartij Udea
is in de bres gesprongen en heeft met een eigentijdse financieringsconstructie het bedrijf en
de grond gered voor de biodynamische sector. Aangezien er nog steeds veel bedrijven op de
wachtlijst van GB staan, voorzien wij dat er zeer binnenkort weer een bedrijf gered zal moeten
worden.

Wat ons betreft toont het voorbeeld van 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?

Ook 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. Daarnaast zien we dat
twintigers en millenials het principe van vrije grond begrijpen en omarmen, maar niet
overgaan tot schenken.

Voor de RvT en RvB 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.

3. Financiën
3a. Toelichting jaarrekening

In bijlage | is de staat van baten en lasten over 2018 opgenomen.
De totale som der baten Is in 2018 per saldo circa € 86.000 hoger dan begroot.
Belangrijkste oorzaak hiervan is de geworven baten die in 2018 ruim € 110.000 hogerzijn dan
begroot. Ook ten opzichte van de realisatie van 2017 zijn deze baten bijna € 100.000 hoger.
Doordat geen erfpacht meer wordt (betaald voor en) doorbelast aan De Groenen Hofis de
doorbelaste pacht in 2018 circa € 20.000 lager dan de realisatie in 2017 en € 21.000 lager dan

begroot. Aangezien het hier om 1-op-1 doorbelasting gaat is het effect op het resultaat nihil,
maar voor de totale som der baten betekent dit een daling.

De totale som der lasten is in 2018 circa € 61.000 lager dan begroot. De lasten besteed aan
doelstelling zijn - vooral als gevolg van het beëindigen van genoemde pacht doorbelasting circa € 30.000 lager dan begroot. Voor het project “Obligatielening/KIEM” was € 55.000
begroot, terwijl in werkelijkheid € 13.500 kosten zijn gerealiseerd.
Inclusief een circa € 3.000 gunstiger dan begroot saldo financiële baten en lasten resulteert
aldus over 2018 een saldo van baten en lasten van circa € 315.000 hetgeen circa € 150.000
hoger is dan begroot en circa € 69.000 hoger dan over 2017. Dit resultaat wordt toegevoegd
aan de continuïteits- en de bestemmingsreserve.

De som van de geworven baten bedraagt bijna € 340.000 in 2018. Naast legaten (€ 1.655) en
overige opbrengsten (€ 4.227) is er totaal circa € 334.000 ontvangen aan schenkingen. Dit
betreft voor circa € 136.000 geschonken aflossingen en rente. Dit laatste is in lijn met de

begroting alsook de realisatie in 2017 voor deze post en betreft voor € 121.620 een jaarlijkse
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periodieke schenking ter aflossing van een geldlening in 5 jaar, zoals afgesproken bij de
aankoop van de Naoberhoeve.
Aanzienlijk (circa € 100.000) hoger dan begroot en dito gestegen ten opzichte van de realisatie
in 2017 zijn de andere schenkingen. Mede als gevolg van de wervingscampagne voor de
Naoberhoeve en vooral de jubileumactie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van

Grondbeheer is in 2018 bijna € 198.000 geschonken. Dit gaat om circa € 162.000 incidentele
schenkingen of periodiek zonder overeenkomst. In dit bedrag is € 35.000 opgenomen voor een
eind 2018 toegezegde donatie van Stichting Grondvest.

Daarnaast is € 36.107 ontvangen in 2018 op basis van een overeenkomst periodieke gift. De
bestemming van deze periodieke giften in 2018 is als volgt:
e De Hondspol € 12.312
e De Naoberhoeve € 1.140

Landgoed Kraaybeekerhof € 1.050
e De Kromme Lepel € 120
Algemeen € 19.485

Naar de toekomst toe vertalen de afgesloten overeenkomsten periodieke gift zich in
toegezegde donaties. Deze voor de toekomst toegezegde donaties c.q. overeengekomen

periodieke giften bedragen:
e Voor het jaar 2019 totaal € 41.533
e Voor de periode 2019 - 2023 totaal € 158.897
e Voor de periode 2019 - 2028 totaal € 198.927

3b. Mutatie reserves

Het financiële resultaat 2018 bedraagt € 315.367 en wordt verwerkt in de balansposten
continuïteits- en bestemmingsreserve.
De RvB hanteert het uitgangspunt dat de baten van particulieren primair bedoeld zijn voor
grondaankopen en/of aflossing van hieraan gerelateerde schulden en dus in beginsel niet
worden aangewend voor de continuïteit van de stichting c.q. rente en operationele kosten. De
continuïteitsreserve betreft de reserve die GB aanhoudt voor de dekking van deze lasten. De
door de RvB gewenste omvang van de continuïteitsreserve bedraagt 150% van de jaarlijkse

lasten van de stichting.
De continuïteitsreserve is in 2018 met € 61.603 toegenomen en is daarmee van € 353.505 naar

€ 415.108 gegroeid. De omvang van de continuïteitsreserve lijkt daarmee in lijn met de
doelstelling in relatie tot het lastenniveau in 2018 van circa € 300.000 (inclusief financiële
lasten). Voor 2019 en volgende jaren wordt echter een lastenniveau van meer dan € 500.000
voorzien. Op termijn is aldus een continuïteitsreserve wenselijk van circa € 750.000. Een

grotere toevoeging vanuit het resultaat is echter in 2018 niet haalbaarRC VAN ELDEREN
Stichting Grondbeheer Jaarverslag 2018
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Deze toename 2018 bestaat uit het saldo van enerzijds een tweetal toevoegingen en anderzijds
onttrekkingen ter grootte van € 34.207. Een toevoeging van € 60.810 betreft een onderdeel van
de afspraken rond de aankoop van de Naoberhoeve, waarbij een deel van de periodieke
schenkingen gedaan is ten behoeve van de bedrijfsvoering van GB. De tweede toevoeging in
2018 betreft eerder genoemde donatie van Stichting Grondvest ter grootte van € 35.000. De
onttrekkingen waren nodig omdat de lasten in 2018 niet volledig werden gedekt door de
pachtopbrengsten.

De bestemmingsreserve stijgt in 2018 met € 253.764 van € 3.293.944 naar € 3.547.708. Het
bestuur acht een bestemmingsreserve gewenst ter grootte van aflossingsverplichtingen op de
langlopende schulden exclusief schenkingsleningen. Betreffende langlopende schulden

bedragen € 3.551.032 ultimo 2018.

3c. Inkomsten en besteding van schenkgeld en obligaties

Landbouwgronden worden sinds de beginjaren van onze stichting verworven met behulp van
schenkingen, legaten en laagrentende leningen. In 2016 is GB gestart met de verkoop van 1,5%
eeuwigdurende obligaties aan toonder. Deze zijn, afgezien van “terugschenkingen”,
aflossingsvrij.
Eerder genoemde wervingsacties hebben in 2018 zeker ook bijgedragen aan de verkoop van

eeuwigdurende obligaties aan toonder. Inmiddels is begin 2019 de grens van het eerste miljoen
aan geplaatste obligaties gepasseerd. Een beperkt deel van deze obligaties lost af via
terugschenkingen. Dit betreft tot op heden jaarlijks een bedrag van € 3.000.

Per saldo is eind 2018 totaal € 955.500 aan obligaties geplaatst. Er zal in deze lening maximaal
voor € 2.499.500 eeuwigdurende obligaties uitgegeven worden.
Kopers van obligaties kunnen aangeven of hun geld gebruikt wordt voor algemene doeleinden
of voor een bepaalde campagne c.q. bestemming.

Ultimo 2018 was de stand per campagne/bestemming:
e De Hondspol 1.184 x 500 = € 592.000

De Naoberhoeve 420 x 500 = € 210.000
Landgoed Kraaybeekerhof 151 x 500 = € 75.500
De Kromme Lepel 44 x 500 = € 22.000
De Watertuin 45 x 500 = € 22.500

Algemeen 67 x 500 = € 33.500

Om sneller te kunnen handelen, meer boeren te kunnen steunen en daarmee de toekomst naar
het heden te halen, worden de laatste jaren, in nauwe samenwerking met Triodos Bank, tevens
gronden aangekocht met een hypothecaire lening.
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In verband met deze investeringen heeft GB eind 2018 de volgende hypotheekschulden:
e De Hondspol aankoop € 1.781.050 resterende schuld € 1.240.697
e De Naoberhoeve aankoop € 1.853.002 resterende schuld € 1.004.619
e Landgoed Kraaybeekerhof aankoop € 2.071.643 resterende schuld € 1.050.000

e De Kromme Lepel aankoop € 840.820 resterende schuld € 164.617
De Watertuin aankoop € 260.899 resterende schuld Nihil

In 2018 is de volledige hypotheekschuld bij De Watertuin afgelost. Op de overige 4 leningen
samen lost GB jaarlijks circa € 136.000 af; de rente bedraagt circa € 80.000 per jaar.
Aflossing van de hypotheekschuld vindt plaats vanuit schenkgeld en vanuit gelden verkregen uit
de verkoop van obligaties. Primair gebeurt dit vanuit de door de donateurs en obligatiehouders

geoormerkte gelden. Het bestuur vult deze geoormerkte bedragen aan vanuit gelden met een
algemene bestemming. Tijdens campagnes helpen betrokken pachters actief bijdragen te
werven die gebruikt worden voor de aflossing van de hypotheekschuld. Aflossing van de
hypotheekschuld vertaalt zich vervolgens ook in een korting op de pachtbijdragen van de

betreffende pachter.
De door GB ontvangen pachtbijdragen worden gebruikt voor de te betalen rente en voor de

overige kosten die de stichting maakt. Daarbij streeft GB naar een pacht die gebaseerd is op de
productieve waarde van de grond, zodat de pachter goed in staat is om te leven tot en met het
pensioen en goed omgaat met de aarde.

3d. Risicoprofiel en risicomanagement

Strategische risico’s
Executie

GB heeft bij Triodos Bank hypothecaire leningen afgesloten met een resterende schuld eind
2018 van € 3,5 miljoen. Daarnaast loopt een aantal kleinere leningen. In januari 2019 is een

kavel in Zeewolde verworven, met een hypothecaire lening van € 5,9 miljoen en later in 2019
volgen nog twee aankopen bij De Vijfsprong en De Hondspol eveneens gecombineerd met een
hypotheek.
De rente op de leningen wordt voldaan uit de pachtopbrengsten, de aflossing vindt plaats uit
baten van particulieren en uit de verkoop van obligaties. Indien GB niet meer in staat is te

voldoen aan de verplichtingen voortkomend uit deze leningen, is het mogelijk dat Triodos Bank
overgaat tot executie van landbouwgrond. De aankoop van genoemd kavel te Zeewolde valt
binnen het project KIEM en hierover worden nadere afspraken gemaakt met Triodos. Zowel
Landgoed Kraaybeekerhof, De Hondpol als De Naoberhoeve vertegenwoordigen een hoge
waarde en de bestaande leningen zijn voor een aanzienlijk deel afgelost. In financiële termen
is de impact van bijvoorbeeld een executieverkoop van Kraaybeekerhof nihil. De recent
getaxeerde marktwaarde van het bloot eigendom bedraagt circa € 2 miljoen, terwijl de
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resterende schuld is afgebouwd tot circa € 1 miljoen. Daarnaast is het risico voor executie klein
omdat GB voldoende liquiditeit aanhoudt.
Herfinanciering

Een tweede risico dat verbonden is aan bovengenoemde leningen betreft de overeengekomen
einddata. Formeel dienen een leningen per overeengekomen einddatum in een keer afgelost te

worden. De impact hiervan zou bijzonder groot zijn en leiden tot verplichte verkoop van
gronden. Gezien de goede relatie tussen GB en Triodos Bank en vooral gezien de situatie van
voldoende onderpand, is het traditie dat de leningen te zijner tijd geherfinancierd worden. Dit
risico is daarmee klein tot zeer klein.

Operationele risico’s
Bezetting bestuur

Sinds medio 2018 is Manfred van Doorn teruggetreden als bestuurder en bestaat de Raad van

Bestuur nog (slechts) uit twee bestuurders. Het risico bestaat dat een van beide bestuurders, al
dan niet tijdelijk, uitvalt. De impact hiervan is in financiële termenlastig uit te drukken, maar
het besturen van de stichting is kwetsbaar. Tijdelijk kan het werk van een bestuurder worden
waargenomen door een of meer leden van de RvT. In overleg met Raad van Toezicht is eind

2018 afgesproken het bestuur op korte termijn aan te vullen met ten minste een derde

bestuurder en op langere termijn uit te breiden tot vijf bestuurders.
Belastingplicht

Stichting Grondbeheer heeft in 2018 een resultaat van circa € 315.000. Indien als ondernemer
aangemerkt, zou mogelijk sprake zijn van plicht c.q. heffing vennootschapsbelasting. Een
(na)heffing van vennootschapsbelasting over de jaren 2017 en 2018 zou inclusief boetes
wellicht oplopen tot boven € 100.000. Grondbeheer is echter belegger in onroerend goed, de

ontvangen schenkingen gelden niet als omzet en de stichting streeft niet naar winst. Aldus is de
stichting geen ondernemer voor de belastingen en is geen sprake van belastingplicht voor de

vennootschapsbelasting. De kans dat dit risico zich voordoet is daarmee zeer klein.
Pachtbijdragen

De bedrijfsvoering van GB is afhankelijk van de pachtbijdragen. In 2019 gaan deze bijdragen
naar circa € 360.000 (inclusief doorbelaste pacht). Bijna 70% van deze pachtbijdragen is
afkomstig van een viertal pachters. Het, al dan niet tijdelijk, wegvallen van de
pachtbetalingen van een van deze pachters heeft direct invloed op de beschikbare liquiditeit

van GB. Hetrisico hierop is in de loop van 2018 bij één van de pachters aanzienlijk toegenomen

(en doet zich in 2019 daadwerkelijk voor). Samen met betreffende pachter wordt naar
oplossingen gezocht om de exploitatie financieel in evenwicht te krijgen.

De impact van het wegvallen van pachtbetalingen bij een van het viertal pachters met de

grootste pachtbijdragen is maximaal circa € 80.000 op jaarbasis. De kans dat het zich voordoet
was reeds in 2018 groot. Dit risico is de voornaamste reden voor het bestuur voor een
continuïteitsreserve en het sturen op voldoende liquiditeit. De liquiditeitspositie van GB is
goed. Ondanks de aankoop van een perceel bij de Zonnehorst voorcirca € 94.000 en de
bedragen die betaald worden aan aflossing en rente zijn de liquide middelen in 2018 met circa
€ 48.000 toegenomen; van € 412.021 naar € 460.204.

KRC VAN ELDEREN
Registeraccountants B.V.

Stichting Grondbeheer Jaarverslag 2018
tichti

den 4
lein-201
identifi
Voor
rktcati
22-6
d.d.edoe
Gewaarmg

Paraaf j Ù

9

4, Pachtbeleid en pachters
Met zowel een aankoop van nieuwe hectares als het reduceren van pachtprijzen heeft Stichting
Grondbeheer afgelopen jaar 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 in 2018 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.
Het reduceren van pachtprijzen betroffen De Kromme Lepel in Bergen op Zoom en De
Watertuin in Groeningen. Zij kregen afgelopen jaar nieuwe erfpachtcontracten. Dankzij
schenkgeld en obligatieverkopen is de grond bij De Watertuin in 2018 volledig vrijgemaakt en

bij De Kromme Lepel hebben we met 80% vrije grond ook bijna ons doel bereikt. Nu er geen tot
nauwelijks hypothecaire last op die gronden drukt, konden de de pachtprijzen voor deze beide
bedrijven aanzienlijk zakken. Een lagere pachtprijs draagt bij aan de rust en continuïteit, die
nodig zijn voor een duurzame bedrijfsvoering.

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 in 2008 de insteek heeft betaald en hoofdpachter werd,
hebben ze ingeruild voor 20 hectare in Oostelbeers. GB is er trots op als springplank te 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.

Tot voor kort beschikte Urtica de Vijfsprong over 2,5 eigen hectare en 3 hectare van Stichting
Grondbeheer. De andere percelen werden o.a. gepacht van twee buren. Toen in juni één van de
buren zijn grond in de verkoop zette, is deze kans aangegrepen om de boerderij als geheel
veilig te stellen voor de toekomst. GB is in gesprek gegaan met beide buren en met hen
overeengekomen om in totaal 13,5 hectare aan te kopen; deze aankoop is vervolgens in 2018

voorbereid. Tegelijkertijd zal Urtica de Vijfsprong haar eigen hectares aan GB schenken. De
koopaktes en schenking zullen medio 2019 plaatsvinden; vanaf dan zijn alle 19 hectare
ondergebracht bij GB, die erop toeziet dat dit geheel van generatie op generatie
biodynamische landbouwgrond blijft. De 13,5 nieuwe hectares worden aangekocht met een

lening bij Triodos én de belofte dat we met de gemeenschap deze grond gaan vrijmaken. De
campagne hiervoor zal ook medio 2019 worden afgetrapt.
De pachters van de Zonnehorst en De Vrolijke Noot willen op zekere termijn met pensioen
gaan. Bij de Zonnehorst is het vinden van opvolgers niet eenvoudig omdat het een klein en

arbeidsintensief bedrijf is, er lijkt schot in de zaak; hopelijk draagt de nieuwe grondaankoop
positief bij aan het overnameproces. Voor De Vrolijke Noot zijn inmiddels enthousiaste
bedrijfsopvolgers gevonden: twee jonge fruittelers die toekomst epi VARFEISEREN
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hebben om hun schouders eronderte 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 de huidige pachters afscheid en geven ze het stokje over aan
de nieuwe generatie.

5. Communicatie

In de zomer van 2018 is samen met Antroposofie Magazine onder de noemer #PlanetToo een
cross mediale campagne opgezet. Aanleiding was het opinieverhaal van onze ambassadeur

Manfred van Doorn, waarin hij klimaatverandering als de #MeToo van Moeder Aarde ziet. Het
idee was om via social media aandacht te 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. De campagne is begin september afgetrapt met een vlog

van Manfred en twee artikelen, waarin de aanpak van GB centraal stond, in Antroposofie
Magazine. In november kreeg de campagne een nieuwe impuls met een tweede vlog en een

uitverkocht Theater College over de DNA van duurzaamheid met Manfred in het Vreedehuis in
Den Haag. Deze intensieve samenwerking met Antroposofie Magazine heeft als doel om onze
naamsbekendheid bij een relevante doelgroep te vergroten en verstevigen. Deze samenwerking

is begonnen met de maandelijkse blogs van Manfred van Doorn, waarmee we september 2017
zijn gestart en die tot augustus 2018 hebben doorgelopen, voor de digitale nieuwsbrief van
Antroposofie Magazine. Deze blogs vallen in goede aarde en bereiken een breed publiek; ze
werden op de website en FB-pagina van Antroposofie Magazine en onszelf gepubliceerd.
Op initiatief van Verteltheater de Wisseling in Amsterdam is de performance ‘De aarde is van

iedereen’ ontwikkeld, waarin de oer-toespraak van Seattle klinkt, een grootmoeder over de

levenslust van haar kleinkinderen vertelt en een biodynamische boer en pachter van GB zijn
persoonlijke ervaring met vrije grond uit de doeken doet. Hiervoor hebben we een projectplan
geschreven, wat € 2.000 fondsengeld van de lona Stichting heeft opgebracht. De eerste twee
voorstellingen vonden eind september plaats in de Fruittuin van West in Amsterdam tijdens het

Michaëlsfeest. De voorstellingen trokken samen zo’n 70 bezoekers, die geraakt uit de
voorstelling kwamen. Zij kregen een donateursflyer (Toast op de toekomst, zie hoofdstuk 6)
mee naar huis. Het doel van de performance is om het verhaal van vrije grond wereldkundig te
maken en om nieuwe schenkers te werven. Tussen maart en september 2019 zijn er nog 6
voorstellingen gepland bij onder andere de Christengemeenschap in Amsterdam en Alkmaar.
In het lentenummer van Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de BD-Vereniging, heeft
voorzitter Kees van Biert zijn visie gegeven op de kans van onze obligaties voor

pensioenfondsen. In het decembernummer van DP zijn er meerdere verhalen over GB

geplaatst, waaronder een interview met Kees van Biert over het nieuwe beleggingsfonds en een

pagina voor kinderen met een kijkje-onder-de-grond-doos.

In het najaar hebben we ook een redactioneel verhaal in Motief en Krant van de Aarde
gekregen (free publicity) in combinatie met een insert en advertentie (zie hoofdstuk 6). In
totaal hebben we vier persberichten verstuurd, die door diverse media in de biologische sector
zijn opgenomen; het bereiken van de landelijke media - zoals Vroege Vogels of Financieel
Dagblad - blijft een wens en aandachtspunt.
In mei hebben we een papieren nieuwsbrief en in december een kerstbrief naar ruim 900
relaties gestuurd, waaronder onze donateurs en obligatiehouders.
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De website is up-to-date gehouden en op FB posten we dagelijks berichten over vruchtbare
bodem, biodiversiteit en duurzame landbouw. Op Instagram posten we af en toe een foto van
een pachtbedrijf. Afgelopen jaar is het aantal FB-fans licht gegroeid van 1.158 naar 1.214.

6. Fondsenwerving

Afgelopen jaar hebben we twee wervingscampagnes gevoerd. Te beginnen met de challenge
voor de Naoberhoeve500, die GB en 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 eenmalig, € 60
periodiek per jaar tot € 10.000 aan obligaties. Dat past bij de Naoberhoeve, die diversiteit van
mensen, planten, dieren en natuur als kernwaarde heeft. Behalve 42 nieuwe supporters van

vrije grond heeft één van de vrijwilligers een partner voor Stichting Grondbeheer gevonden,
het biologische koekjesmerk Farm Brothers, die jaarlijks 0,5% van hun omzet voor vrije grond
gaan schenken. Bovendien hebben de vijf vrijwilligers van de challenge het verhaal over

biodynamische landbouw en vrije grond in hun netwerk verspreid. Op die manier zijn er
zaadjes geplant bij mensen die geraakt zijn door de missie van GB en wellicht 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.
Onder de noemer ‘Toast op de toekomst’ is onze jubileumactie in samenwerking met de

Biologische Wijnwinkel eind augustus afgetrapt 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 paginagrootartikel over #planettoo. Verder is

er een advertentie op de achterzijde van het september- en decembernummers van AM
geplaatst. De Toast op de toekomst-flyer is van 1 september t/m 1 januari door de Biologische
Wijnwinkel verspreid via hun bestellingen en als insert in het oktobernummer van Motief en
winternummer van DP, waarin ook een redactionele verhalen over vrije grond zijn geplaatst.

Het resultaat: in totaal hebben 102 mensen meegedaan met de jubileumactie, waaronder circa
20 deelnemers van de challenge voor de Naoberhoeve500.

7. Samenwerking en netwerk

GB heeft afgelopen jaar weer financieel en inhoudelijk bijgedragen aan de Demeter Monitor. In

2018 was GB ook weer vertegenwoordigd op de BioBeurs als medeorganisator van het Demeterplein. Net als voorgaande jaren liftte GB bij de organisatie van de jaardag mee op de ledendag
van de BD-Vereniging.
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Bijlage

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
werkelijk
2018
€

BATEN
Baten van particulieren (b)

10.

begroot
2018
€

werkelijk
2017
€

339.679

228.708

240.783

339.679

228.708

240.783

273.419

298.342

287.292

613.098

527.050

528.075

12.

102.297

132.706

113.272

13.

4.418

23.861

8.117

14.

101.020

112.408

74.183

Som van de lasten

207.735

268.975

195.572

Saldo voor financiële baten en lasten

405.363

258.075

332.503

Som van de geworven baten
Overige baten

11.

Som van de baten

LASTEN
Besteed aan doelstelling
- Kosten rentmeesterschap

Lasten eigen fondsenwerving
- Kosten eigen fondsenwerving (a)
Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

15.

89.996315.367

93.173164.902

85.782246.721
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Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
werkelijk
2018

begroot
2018

werkelijk
2017

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserve

*

61.603
253.764

70.150235.052

58.105
188.616

315.367

164.902

246.721

* Voor een specificatie verwijzen wij naar de bijlagen.
Procentueel aandeel lasten eigen
fondsenwerving ten opzichte van
baten eigen fondsenwerving (a:b)

1,3%

10,4%

3,4%

Volgens de voorschriften van het CBF dienen de lasten voor eigen fondsenwerving

gemiddeld over 3 jaar minderte zijn dan 25% van de baten uit eigen fondsenwerving.
Het driejaarsgemiddelde over 2018 bedraagt 3% (2017 6%).
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BALANS PER
31 december 2018

€

€

31 december 2017

€

€

ACTIVA

ND

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

A

Vaste activa

8.267.083
44.704

8.318.229
39.905

8.311.787

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

Ke

8.358.134

75.958
412.021

82.552
460.204
542.756

487.979

8.900.890

8.799.766
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Stichting GrondbeheerBiologisch Dynamische Landbouw

31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

31 december 2018

€

€

31 december 2017

€

€

PASSIVA

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Eeuwigdurende obligatielening

oa

Reserves en fondsen

353.505
3.293.944
782.500

415.108
3.547.708
955.500

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

4.918.316

4.429.949

3.662.822

3.926.894

319.752

442.923

8.900.890

8.799.766
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Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
werkelijk

begroot

werkelijk

2018

2018

2017

€

€

€

BATEN
Baten van particulieren (b)

10.

339.679

228.708

240.783

339.679

228.708

240.783

273.419

298.342

287.292

613.098

527.050

528.075

12.

102.297

132.706

113.272

13.

4.418

23.861

8.117

14.

101.020

112.408

74.183

Som van de lasten

207.735

268.975

195.572

Saldo voor financiële baten en lasten

405.363

258.075

332.503

Som van de geworven baten
Overige baten

11.

Som van de baten

LASTEN
Besteed aan doelstelling
- Kosten rentmeesterschap

Lasten eigen fondsenwerving
- Kosten eigen fondsenwerving (a)
Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

15.

89.996315.367

93.173164.902

85.782246.721
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Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
werkelijk
2018

begroot
2018

werkelijk
2017

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve

- bestemmingsreserve

61.603

*

70.150-

58.105

253.764

235.052

188.616

315.367

164.902

246.721

* Voor een specificatie verwijzen wij naar de bijlagen.
Procentueel aandeel lasten eigen
fondsenwerving ten opzichte van
baten eigen fondsenwerving (a:b)

1,3%

10,4%

3,4%

Volgens de voorschriften van het CBF dienen de lasten voor eigen fondsenwerving
gemiddeld over 3 jaar minderte zijn dan 25% van de baten uit eigen fondsenwerving.
Het driejaarsgemiddelde over 2018 bedraagt 3% (2017 6%).
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KASSTROOMOVERZICHT
€

2018

Operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

€

Mutatie overige vorderingen

minus aflossingsverplichting

€
332.503

2.248

3.500

323
1.989
92.308-

323
2.778
88.883-

Mutatie effecten
Rentebaten
Rentelasten

Mutatie overige schulden

2017

405.363

Afschrijvingen

Mutaties in het werkkapitaal

€

6.594-

39.193-

7.329

7.092-

735
Kasstroom uit operationele activiteiten

318.350

Investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa
* Investeringen
* Desinvesteringen
* Vrijval insteek
Financiële vaste activa
* Aflossingen
* Mutatie effecten

93.903
51.45210.943

46.285203.936

1.853.002
10.943

5.130331

5.131324

48.595-

1.859.138-

Financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Ontvangst langlopende schulden
Aflossing eeuwigdurende obligatie
Ontvangst eeuwig durende obligatie

404.57210.000
3.000176.000

455.8901.660.100
3.000481.000

Kasstroomuit financieringsactiviteiten

221.572-

1.682.210

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen
Recapitulatie
Stand per 31 december
Liquide middelen

Stand per 1 januari

Liquide middelen

48.183

27.008

460.204

412.021

412.021-

385.013-

48.183

27.008
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TOELICHTING ALGEMEEN

Waarderingsgrondslagen
Algemene grondslagen

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.
Indien er geen waarderingsgrondslag is opgenomen dan is de beteffende post
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Daar waar nodig geacht zijn de vergelijkende cijfers 2017 voor

vergelijkingsdoeleinden aangepast.

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 “Fondsenwervende
organisaties".

Grondslagen van waardering van de balans

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd

met de daarover berekende afschrijving.

De afschrijvingen geschieden naar tijdsgelang en worden berekend door middel
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs minus eventuele restwaarde.
Het percentage is gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
Gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten. Op gronden wordt niet afgeschreven.
Bij de aanschaf van gronden kan in voorkomende gevallen een insteek door de
pachter worden betaald. De pachter krijgt hiervoor in ruil een lagere pacht. De

gezamelijke aanschafwaarde van pachter en Grondbeheer samen is dan hoger
dan de door Grondbeheer opgenomen waarde. Het verschil tussen deze
aanschafwaarde en boekwaarde valt jaarlijks vrij gedurende de looptijd van het
gesloten pachtcontact.

Financiële vaste activa

Beleggingen (houtopstand) zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel

lagere opbrengstwaarde per balansdatum.

Beleggingen (effecten) zijn gewaardeerd tegen actuele waarde per balansdatum.
Waardering van onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen
geschiedt tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening
wegens oninbaarheid.
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TOELICHTING ALGEMEEN

Vlottende activa
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met
eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor
zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1

jaar.

Reserves en fondsen

De continuiteitsreserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting in
de termen van rentmeesterschap te kunnen waarborgen. De stichting bouwt de
continuîïteitsresererve ten hoogte van de kosten van de totale lasten tezamen
met de financiële lasten.

De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor de door het bestuur

aangewezen bestemmingen.
Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden
aangegeven specifieke bestemming.
Eeuwigdurende obligatielening
De obligatieleningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Door hun
eeuwigdurende aard worden deze leningen beschouwd als eigen vermogen.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële

waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de
langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reêle
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De niet in de balans opgenomen verplichtingen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Grondslagen van de staat van baten en lasten

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen hettotaal der baten en het
totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd, lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat
van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig
zijn besteed, worden nog niet bestede baten volgens de resultaatbestemmingen
in de desbetreffende bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.

Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk fonds wordt als
besteding verwerkt.

Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde
goederen of diensten na aftrek van kortingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de
verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven
activa is opgenomen in het kasstroomoverzicht onder de investeringsactiviteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
2018
€

ACTIVA

2017
€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Gronden

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Herwaardering insteek
Boekwaarde per 31 december

8.206.783

6.342.838

93.903
10.943

1.853.002
10.943

8.311.629

8.206.783

* De gronden worden aangehouden in het kader van de doelstelling van de stichting.
* Bij aanvang van het pachtcontract is door de pachter aan BD-Grondbeheer een
insteek betaald, en is op basis daarvan de boekwaarde van de grond naar beneden
bijgesteld. In de loop van het pachtcontract wordt de boekwaarde jaarlijks
gecorrigeerd tot de oorspronkelijke aanschafwaarde.
Voor een specificatie van de gronden verwijzen wij naar de bijlagen.
Brug Linge

Afschrijving

Boekwaarde per 1 januari

7.800
1.200-

9.000
1.200-

Boekwaarde per 31 december

6.600

7.800

52.500

54.800

Overige zakelijke rechten op onroerende
goederen inzake de Groenen Hof
Boekwaarde per 1 januari
Desinvesteringen

51.4521.048-

Afschrijving

2.300-

-

Boekwaarde per 31 december
Totaal materiële vaste activa

8.318.229

52.500
8.267.083

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor de materiële vaste activa variëren van

0% tot 20%.
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Financiële vaste activa
Effecten

2018
€

2.

Houtopstand Tectona Agroflorestal Limitida

2017
€

9.497
p.m.

9.166
p.m.

De houtopstand is in 2012 verkregen vanuit een legaat en was in de akte van verdeling
op nihil gesteld.
Lening De Korenbloem

Boekwaarde per 1 januari

4,804

6.862

Aflossing

2.057-

2.058-

Boekwaarde per 31 december

2.747

4.804

Aan de De Korenbloem is in 1990 ter financiering van de aan Grondbeheer betaalde

insteek een lening verstrekt van € 68.067 met een vaste rente van € 794,12 per jaar.
De lening heeft een looptijd tot het einde van het erfpachtcontract op 30 april 2019.

Er wordt jaarlijks € 2.057 (afgerond) afgelost.

Lening Thedinghsweert

Boekwaarde per 1 januari

30.734

Aflossing

33.807

3.073-

Boekwaarde per 31 december

3.073-

27.661

30.734

Met Stichting Thedinghsweert zijn in 2010 afspraken gemaakt over rentebetalingen
en aflossing over leningen uit het verleden. Over de restsom van € 55.318 wordt

jaarlijks € 3.073 aan aflossing en € 1.111 aan rente betaald, waarmee de lening
ultimo 2027 zal zijn afgelost.
Totaal financiële vaste activa

39.905

44.704
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2018
€

2017
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

3.

Overige vorderingen
Vergoeding insteek De Groenen Hof
De Zonnehoeve
Grote Kamp
De Korenbloem
De Watertuin

26.762
1.150
1.635
4.390

4.001
45.888
1.270
3.000

Nog door te belasten pachtbijdragen
Stichting Grondvest
Vooruitbetaalde bedragen

7.622
35.000
2.722

17.593
454

82.552

75.958

82.552

75.958

75
3.196

Rente ASN
Nog te facturen pacht

Totaal vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

561
3.191

4,

103.863

Triodos Bank 819

268.638
1

Triodos Bank .197
Triodos Bank .827

Triodos Bank „319

Totaal vlottende activa

57.940

71.941
-

87.702

282.140

460.204

412.021

542.756

487.979
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2018
€

PASSIVA

2017
€

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

5.

Stand per 31 december

353.505
61.603

295.400
58.105

415.108

353.505

De continuïteitsreserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting in de

termen van rentmeesterschap te kunnen waarborgen. De stichting vormt de
continuïteitsresererve tot 1,5 maal de jaarlijkse lasten van de totale lasten tezamen
met de financiële lasten over 2018 zijnde € 297.731.
Echter gezien ontwikkelingen voor de komende jaren zal het lastenniveau verder
toenemen en is er een continuïteitsreserve van € 750.000 noodzakelijk.

De giften welke door derden met als specifieke bestemming ten behoeve van de

instandhouding van de stichting zijn verstrekt, worden verantwoord in de
continuïteitsreserve.
Bestemmingsreserve

6.

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

3.293.944
253.764

3.105.328
188.616

Stand per 31 december

3.547.708

3.293.944

De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor de door het bestuur aangewezen
bestemmingen.
Het bestuur acht een bestemmingsreserve gewenst ter grootte van de
aflossingsverplichting van de langlopende schulden exclusief schenkingsleningen.
Ultimo 2018 is het gewenste bedrag van de bestemmingsreserve € 3.551.032.

Obligatielening
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossingen via schenkingen boekjaar

7.

Stand per 31 december

782.500
176.000
3.000-

304.500
481.000
3.000-

955.500

782.500

Inzake de 1,5% eeuwigdurende obligatielening zal er maximaal € 2.499.500
uitgegeven worden, waarvan ultimo boekjaar in portefeuille € 1.544.000 en geplaatst
€ 955.500.
De eeuwigdurende obligatielening is afgezien van schenkingen aflossingsvrij.

Totaal reserves en fondsen

4218
4. 316
s16
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Langlopende schulden

8.

Leningen o/g
Stand per 1 januari

2018
€

2017
€

56.727

50.601
1.588-

6.126-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

49.013
1.588-

50.601
1.588-

Stand per 31 december

47 425

49.013

Aflossing boekjaar

De leningen o/g betreffen een viertal leningen.

Inzake deze leningen zijn geen afspraken over einddata gemaakt. Wel zijn zij
opzegbaar door de verstrekker.

Van een deel van deze leningen wordt de rente of de aflossing jaarlijks geschonken.
Er zijn geen zekerheden gesteld.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 41.073.

Verplichting bijdrage Stichting “Vrienden van
de Hooge Kamp”
Stand per 31 december

42.088

42.088

Stichting "Vrienden van de Hooge Kamp" heeft als doelstelling de door de pachter
van het bedrijf De Hooge Kamp te betalen pacht zo laag mogelijk te laten zijn.
Hiertoe is door deze stichting geld ingezameld, dat aan de Stichting Grondbeheerter
beschikking is gesteld. Als er in de toekomst nieuwe bedragen worden overgemaakt
dan worden die aan deze verplichting toegevoegd.
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2018
€
Lening Triodos Bank .194
Stand per 1 januari
Aflossing boekjaar

Aflossingsverplichting komend boekjaar

2017
€

1.100.000
50.000-

1.150.000
50.000-

1.050.000

1.100.000

50.000-

Stand per 31 december

1.000.000

50.000-

1.050.000

In verband met de lening Triodos Bank .194 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 3%.
Aflossing geschiedt in 40 termijnen van € 12.500 per kwartaal en eindigt per 1 juli

2025.

Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 800.000.

Lening Triodos Bank .384

Stand per 1 januari
Aflossing boekjaar

Aflossingsverplichting komend boekjaar

1.291.979
51.282-

1.543.228
251.249-

1.240.697

1.291.979

51.282-

Stand per 31 december

1.189.415

51.2821.240.697

In verband met de lening Triodos Bank .384 zijn de volgende bepalingen in de

overeenkomst opgenomen:

Het rentepercentage bedraagt 1,9%.
Aflossing geschiedt in 39 termijnen van € 12.821 per kwartaal en eindigt per 1 april

2026.

Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 984.287.
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2018
€

Lening Triodos Bank .352
Stand per 1 januari
Aflossing boekjaar

Aflossingsverplichting komend boekjaar

2017
€

170.565
5.948-

176.513
5.948-

164.617

170.565

158.669

164.617

5.948-

Stand per 31 december

5.948-

In verband met de lening Triodos Bank .352 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 2,3%.

Aflossing geschiedt in 39 termijnen van € 1.487 per kwartaal en eindigt per 1 april
2026.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 134.877.

Lening Triodos Bank .846
Stand per 1 januari
Aflossing boekjaar

132.500
132.500-

-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

-

Stand per 31 december

=

132.500
-

132.500

132.500-
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2018
€

2017
€

In verband met de lening Triodos Bank .846 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 3%.

Aflossing geschiedt ineens op 1 februari 2018.
Lening Triodos Bank .095
Stand per 1 januari

1.036.653

-

Verstrekkingen boekjaar

Aflossing boekjaar

Aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand per 31 december

-

1.050.000

32.034-

13.347-

1.004.619
32.034-

1.036.653
32.034-

972.585

1.004.619

In verband met de lening Triodos Bank .095 zijn de volgende bepalingen en

Het rentepercentage bedraagt 1,8%.

Aflossing geschiedt in 118 termijnen van € 2.669 per maand en eindigt per 1 april
2027.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 844.449.
Zekerheden leningen Triodos Bank
- recht van hypothekeek gevestigd op het pand aan de Diedrichslaan 15a en 25a te
Driebergen.
- recht van hypotheek op het pand gevestigd aan de Diedrichslaan 23a en 25,b,c,d

en e te Driebergen-Rijsenburg (geldt alleen voor leningen .194, 384 en .352)

- recht van hypotheek gevestigd op landbouwgrond gelegen aan de Gooijersdijk 18b-

20 te Driebergen-Rijsenburg (geldt alleen voor leningen .352, „846 en .095)

- recht van hypotheek gevestigd op landbouwgrond te Halsteren en te Vierlingsbeek
(geldt alleen voor leningen .846 en .095)
- recht van hypotheek gevestigd op Laageinde 20 te Halsteren (geldt alleen voor
leningen .095
- recht van hypotheek op landbouwgrond gelegen aan de Gooijersdijk 18b-20 te

Driebergen-Rijsenburg (geldt alleen voor leningen .384, 352, „846 en .095)

- eerste pandrecht op pachtcontracten van De Kromme Lepel en De Watertuin (geldt

alleen voor leningen .846 en .095)
- door de heer C. van Biert afgegeven borgstelling tot een gelimiteerd bedrag (geldt
alleen voorleningen .846 en .095).
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2018
€

Schenkingsleningen
Stand per 1 januari
Verstrekking in boekjaar

Aflossing boekjaar

18.600
10.000

24.200
2.000

19.000

18.600

9.400

11.000

9.600-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

9.600-

Stand per 31 december

2017
€

7.600-

7.600-

Deze leningen betreffen ontvangen gelden welke "afgelost" worden in termijnen,

waarbij de geldgever de periodieke aflossing schenkt. Bij aanvang van de lening
bedraagt de looptijd 5 jaar, waarbij de rentepercentages variabel zijn.
Lening inzake aankoop "Naoberhoeve"

Stand per 1 januari
Verstrekking in boekjaar

Aflossing boekjaar

486.480
-

608.100

364.860

486.480

243.240

364.860

121.620-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

121.620-

Stand per 31 december

121.620-

121.620-

De lening inzake aankoop "Naoberhoeve" is afgesloten op 12 juli 2017.
De lening is rentevrij en valt vrij in 5 jaarlijkse schenkingen.
Over 5 jaar bedraagt het saldo van de langlopende schulden van de huidige leningen

€ 2.846.768.

Totaal langlopende schulden

3.662.822

3.926.894

schulden in komend boekjaar
Te ontvangen pachtnota's
Vacatievergoedingen

272.072
7.622
4.604

402.572
17.593
2.656

Totaal kortlopende schulden

319.752

442.923

Kortlopende schulden

9.

Aflossingsverplichtingen langlopende

Overige schulden

35.454

20.102
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
Pacht
De stichting verpacht diverse landbouwgronden.
Een aantal gronden wordt gepacht van derden welke worden
doorbelast aan de eigen pachters. De geïndexeerde verplichtingen
welke zijn afgesloten voor onbepaalde tijd, bedroegen in 2018
ongeveer € 79.000.
Investeringsverplichtingen

In januari 2019 is er een perceel grond in Zeewolde aangeschaft ad

€ 5.842.505, welke middels een lening is gefinancierd. Het
bestuursbesluit hiertoe is in 2018 genomen.
Schenkingen
Er worden door derden periodieke schenkingen verstrekt aan de
stichting. Het recht op deze periodieke schenkingen bedraagt:
- voor het jaar 2019 totaal € 41.53
- voor de periode 2019 - 2023 totaal € 158.897
- voor de periode 2019 - 2028 totaal € 198.927.
Belastingplicht
De stichting is van mening niet belastingplichtig te zijn voor de
vennootschapsbelasting vanwege het feit dat er geen onderneming
wordt gedreven en er ten aanzien van het verpachten van de
gronden sprake is van vermogensbeheer.
Gebeurtenissen na balansdatum

In januari 2019 is er een perceel grond in Zeewolde aangeschaft ad
€ 5.842.505, welke middels een lening is gefinancierd. Het
bestuursbesluit hiertoe is in 2018 genomen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
werkelijk
2018
€

begroot
2018
€

werkelijk
2017
€

BATEN
Baten van particulieren
Geschonken aflossingen en rente
Schenkingen
Legaten
Overige opbrengsten

Overige baten
Pachtbijdragen
Vrijval insteeksommen
Doorbelaste pacht
Vergoeding insteek

Totaal Baten

10.

11.

135.808
197.989
1.655
4.227

130.208
98.500
-

133.808
96.975
10.000
-

339.679

228.708

240.783

183.849
10.943
78.627
-

188.498
8.644
100.000
1.200

173.707
10.943
98.641
4.001

273.419

298.342

287.292

613.098

527.050

528.075
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Toelichting lastenverdeling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
12.

13.

14.

Totaal
2018

Eigen fondsenwerving

Beheer en
administratie

78.627

4.418

-

83.04.

Personeelslasten
Afschrijvingen
Algemene kosten

4.852
2.248
16.570

-

8.978
92.042

13.83
2.24:
108.61:

Uitvoeringslasten

23.670

-

101.020

124.69:

102.297

4,418

101.020

207.73:

Bestemming

Besteed aan
doelstelling

(rentmeesterschap)

Bestedingen
Uitvoeringslasten

Totaal

Uitgangspuntbij de toerekening van de kosten is de tijdsbesteding van de bestuursleden. Jaarlijks wordt op t
een sleutel berekend. Deze sleutel wordt vervolgens gebruikt om de resterende kantoor- en algemene koste!
besteed aan doelstellingen, eigen fondsenwerving en beheer en administratie. Afschrijvingen worden toegere
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werkelijk
2018
€

LASTEN
Lasten besteed aan doelstelling

Schenking Korenbloem
Uitvoeringslasten

78.627

100.000

98.641

78.627
23.670

100.000
32.706

98.641
14.631

102.297

132.706

113.272

4.418

7.938

4.469

-

15.923

3.648

4.418

23.861

8.117

4.852
8.978

6.050
3.291
1.936
5.324

2.807
920
1.283
3.001

13.830

16.601

8.011

1.048
1.200

2.300
1.133

2.300
1.200

2.248

3.433

3.500

12.826

11.677

13.

Uitvoeringslasten

Uitvoeringslasten
Personeelslasten
Begeleiding pachters
Fondswerving
Communicatie
Financieel beheer

werkelijk
2017
€

12.

Bestedingen
Pacht betaald aan derden

Lasten eigen fondsenwerving
Bestedingen
Fondswerving derden

begroot
2018
€

14.

Er zijn geen personeelsleden in dienst van de stichting.
Afschrijvingen
Overige zakelijke rechten op
onroerende goederen inzake de
Groenen Hof
Brug Linge

Algemene lasten

Honoraria adviseurs
Jaarrekening 2018
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Administratie 2018
Vacatievergoeding RvT
Communicatiekosten derden
Bestuur en beleid RvB
Algemeen beheer RvB
Reiskosten RvB
Vacatievergoeding RvB
Overige kosten RvB
Obligatielening
Fusiekosten De Nieuwe Rentmeester
Overige algemene kosten

Totaal uitvoeringslasten

Financiële baten en lasten
Ongerealiseerde koersresultaten
Opbrengsten uit rente en dividend
Financieringskosten

15.

werkelijk
2018
€
13.144
6.104
36.602
4.586
3.533
1.509
1.755
13.495
10.300
4.758

begroot
2018
€
7.010
22.664.
7.744
8.228
4.780
19.000
500
55.000
2.650

werkelijk
2017
€
500
29.328
4.743
2.831
922
2.156
1.468
20.271
2.978
2.766

108.612

141.003

80.951

124.690

161.037

92.462

323
1.989
92.308-

=
2.351
95.524-

323
2.778
88.883-

89.996-

93.173-

85.782-
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werkelijk
2018
€

begroot
2018
€

werkelijk
2017
€

Splitsing bezoldiging
Voorzitter Raad van Bestuur

Secretaris/penningmeester Raad
van Bestuur
Lid Publiciteit Raad van Bestuur
Lid Raad van Bestuur

27.733

32.573

26.668

27.733

32.573

26.668

Driebergen Rijssenburg, 26 juni 2019

Dhr. C. van Biert
voorzitter

Dhr. T.C. Waller

secretaris/penningmeester
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2018 van Stichting Grondbeheer
Biologisch Dynamische Landbouw te Dronten te controleren.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Grondbeheer
Biologisch Dynamische Landbouw per 31 december 2018 en van het resultaat
over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650
Fondsenwervende Organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;

2.

3.

de staat van baten en lasten over 2018; en

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Paragraaf betreffende overige aangelegenheden
Bij de materiële vaste activa wordt inzake de waardering van de gronden rekening
gehouden met een bijdrage van pachters, die bij de aanschaf van de gronden in
mindering is gebracht op de aanschafwaarde en die gedurende de gebruiksduur van de
gronden op de aanschafwaarde worden bijgeteld ten gunste van het resultaat. Dit is een
afwijking volgens RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. De pachtgronden zijn
als gevolg hiervan ultimo 2018 € 79.020 (2017: € 89.963) te laag gewaardeerd. Deze
afwijking heeft echter geen invloed op de omvang van het eigen vermogen en het
exploitatieresultaat van de stichting, aangezien deze bijdragen via een passiefpost ten
gunste van het exploitatieresultaat verantwoord hadden moeten worden.
Binnen de stichting is er sprake van een continuïteitsreserve en een

bestemmingsreserve, de omvang van de afzonderlijke reserves en de verdeling tussen de

beide reserves, alsmede hetfeit dat er wellicht een bestemmingsfonds gevormd dient te
worden is niet met zekerheid vast te stellen. Omdat geschikte controle-informatie
ETE IEEETEBNI
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hieromtrent niet voorhanden is. Deze onderverdeling heeft echter geen invloed op het
totaal van het eigen vermogen en op het totaal van beide reserves.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende

Organisaties.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650
Fondsenwervende Organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons
af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
EDTDA EEEDITEN NMR

KVK 08143157, BTW NR: NL 8157.79.884.B01 BANK NL10 INGB 0668 5601 18 LEVERING EN BETALING
VOLGENS DE ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN, ZOALS GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
-

-

-

-

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het

bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wezep, 27 juni 2019

KRC Van Elderen Registeraccountants B.V.

w.g. drs. J. Bakker RA
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SPECIFICATIES VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA INZAKE GRONDEN BĲ DE
BALANS PER 31 DECEMBER 2018

opp. (ha.)
1 Zonnehoeve

1982

2 Hooge Kamp 1)
Het Erve

1984
1990

3 De Grote Kamp

status

deelnemingsbijdrage

looptijd

aanschaf_fingswaarde

pacht

31-10-2021

4,8160 eigendom
4,5865 eigendom

erfpacht
erfpacht

16-7-2030
30-10-2026

1984

4,0480 eigendom

erfpacht

31-10-2030

36.302

4 De Korenbloem

1990
1990

5,6704 eigendom
46,2011 pacht

erfpacht
pacht

30-4-2019

126.014

5 Eindelienge

1991
1991

3,1895 eigendom
1,0665 eigendom

erfpacht
erfpacht

1-5-2020
1-5-2020

60.768
21.237

6 De Vijfsprong

1992

3,1237 eigendom

erfpacht

1-2-2030

73.095

7 Thedinghsweert

1995

27,7174 eigendom

erfpacht

3-1-2027

594.382

8 De Vrolijke Noot

1997

4,2270 eigendom

erfpacht

21-11-2018

61.835

9 De Noorderhoeve

1999

4,0270 eigendom

erfpacht

21-12-2038

118.779

10 De Zonnehorst
De Zonnehorst

2003
2010
2013

3,4602 eigendom
1,2573 eigendom
0,5310 eigendom

erfpacht
erfpacht
erfpacht

1-11-2029

76.444
42.790
24.840

11 Kraaybeekerhof

2015

5,8139 eigendom

pacht

30-9-2045

2.071.643

12 De Kromme Lepel

2011
2016

6,5700 eigendom
4,0645 eigendom

pacht
pacht

25-5-2046
25-5-2046

615.219
225.601

13 De Hondspol

2016

30,8186 eigendom

erfpacht

28-4-2046

1.781.050

14 De Watertuin

2016

4,6164 eigendom

erfpacht

7-3-2048

260.899

15 Naoberhoeve

2017

37,0150 eigendom

erfpacht

12-7-2047

1.853.002

16 Pachtloos

2018

1,5357 eigendom

De Zonnehorst

Totaal gronden
17 De Groenen Hof

50,3000 pacht

status
uitgifte

-

Totaal materiële vaste activa

63.132

0,0000 erfpacht

erfpacht

8.296.746

24-6-2041

254,6557

67.487
63.132

1) deelneming via stichting Vrienden € 62.281

142.750
110.096

nvt

254,6557
2011

63.132

8.364.233
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mement

boekherw.
waarde per insteek
31-12-2017

136.931
101.997

desinvest-

investering

ering c.q.
boekreserve grond- waarde per
aankopen
31-12-2018

464
917

-

-

137.395
102.914

36.302

-

-

-

36.302

123.519

1.879

-

-

125.398

59.240
20.677

655
239

-

-

59.895
20.916

66.347

558

-

-

66.905

548.329

5.113

-

-

553.442

61.835

-

-

-

61.835

106.322

594

-

-

106.916

70.240
42.790
24.840

524
-

-

-

70.764
42.790
24.840

2.071.643

-

-

-

2.071.643

615.219
225.601

-

-

-

615.219
225.601

1.781.050

-

-

-

1.781.050

260.899

-

-

-

260.899

1.853.002

-

-

-

1.853.002

-

93.903

-

93.903

10.943

93.903

-

8.311.629

1.048-

-

51.452-

9.895

93.903

8.206.783
52.500
8.259.283

-

51.452- 8.311.629
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