JAARRAPPORT 2019
Stichting Grondbeheer Biologisch
Dynamische Landbouw
Diederichslaan 25

3971 PA DRIEBERGEN RIJSENBURG

KRC VAN ELDEREN
Registeraccountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden

gewaarmerkt d.d. 23 maart 2020
Paraaf

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
Diederichslaan 25

3971 PA DRIEBERGEN RIJSENBURG

INHOUDSOPGAVE
pagina

| VOORWOORD
Algemeen

5

Financiële positie

6

Bestuur en vaststelling jaarrekening

7

II JAARVERSLAG
Bestuursverslag

9

III JAARREKENING
Balans per 31 december 2019

26

Staat van baten en lasten 2019

28

Kasstroomoverzicht

30

Toelichting algemeen

31

IV SPECIFICATIES
Toelichting op de balans

37

Toelichting op de staat van baten en lasten

50

V OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

56

KRC VAN ELDEREN
Registeraccountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden

gewaarmerkt d.d. 23 maart 2020
Paraaf

Pagina 2

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
Diederichslaan 25

3971 PA DRIEBERGEN RIJSENBURG

INHOUDSOPGAVE
pagina

VI BIJLAGEN
Specificaties van materiële vaste activa inzake gronden
inclusief insteek bij de balans per 31 december 2019

58

KRC VAN ELDEREN
Registeraccountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden

gewaarmerkt d.d. 23 maart 2020
Paraaf

Pagina 3

L. VOORWOORD

KRC VAN ELDEREN
Registeraccountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden
gewaarmerkt d.d. 23 maart 2020
Paraaf

Pagina 4

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
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 20153.
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 2019 329 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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Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
ANALYSES

Financiële positie

€
Vermogensstructuur:
Vaste activa
Vlottende activa

Totaal activa

Eigen vermogen

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal passiva

2019

%

€

2018

%

16.948.191

94 3%

8.437.154

94 0%

1.032.853

5,7%

542.756

6,0%

17.981.044

100,0%

8.979.910

100,0%

11.132.579

6.201.083

61,9%

34,5%

4.918.316

3.732.162

41,7%

54,8%

647.382

3,5%

329.432

3,7%

17.981.044

100,0%

8.979.910

100,0%

Werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Af:

Kortlopende schulden

536.642
93.195
403.016

82.552
460.204

1.032.853

542.756

647.382-

329.432-

385.471

213.324

€
Werkkapitaal per 31 december 2018
Werkkapitaal per 31 december 2019

213.324
385.471

Toename werkkapitaal

172.147
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Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

1.

Samenstelling bestuur

Dhr. C. van Biert
Dhr. T.C. Waller

voorzitter
secretaris/penningmeester
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Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
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Stichting Grondbeheer Jaarverslag 2019

Doelstelling, missie en visie
Enerzijds is het bestuursverslag, het woord zegt het al, een tekst die handelt over wat het
bestuur afgelopen periode heeft gedaan. Een verantwoording. Nu hebben we afgelopen jaren

enkele besluiten genomen die hun schaduw vooruit werpen. Daarom is dit bestuursverslag naast
de achteruitkijkspiegel juist ook de verrekijker.
Afgelopen jaar hebben we een mooie stap mogen maken in een verdere ontwikkeling van

Stichting Grondbeheer BD Landbouw (BDG). Maar het is nog maar het begin van een Transitie
die zich het beste laat beschrijven als:
e Groei in hectares, ook met ruimte voor biologisch en voor hen die, zonder chemie, het
morgen beter willen doen dan vandaag,
e Samen met onze partners van Herenboeren, Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre

e Een stevige speler worden voor huidige en toekomstige pachters
Nu we kennelijk door de andere spelers in de markt worden gezien als “marktleider”, worden

we frequent benaderd door partijen die met ons samen willen werken. En dat samenwerken is
wat ons betreft nu juist een belangrijk aspect van de transitie die we nastreven. We geloven
dat er kwaliteitsvoordeel te halen valt als we BDG voor meerdere partijen het beheer laten

doen van landbouwgronden en ook dat het voordeel heeft om geconcentreerd de schenkings-,
en kapitaalmarkt te betreden. Voorwaarde is wel dat we dan professionaliseren en een stevige

organisatie bouwen en daar zijn we in het afgelopen jaar mee begonnen, zowel met het
voorbereiden van investeringen, als ook met het vrij maken van middelen om deze
ontwikkeling mogelijk te maken en het versterken van ons bestuur.

Het thema van BDG voor 2019 was ‘Doorpakken en meters maken’. Dit jaarthema was
ingegeven door het feit dat het project KIEM, waar BDG al ruim twee jaar samen met Triodos

Regenerative Money Centre aan werkt, klaar was voor een pilot. Met KIEM willen we toegang

tot nieuwe geldstromen creëren om meer duurzaam werkende boeren aan land te helpen. In
januari 2019 is het eerste pilot perceel van 44,5 hectare in de Flevopolder voor Boerz

aangekocht. Onze pachter aldaar, Van Andel Bio, maakt een stormachtige ontwikkeling door. Zo
mochten we afgelopen jaar aldus ruim 40 hectare verwerven en aan hen verpachten, maar er

diende ook geïnvesteerd te worden in de faciliteiten. Daardoor werd het erf verder uitgebreid.
Enerzijds een positieve ontwikkeling, maar voor ons als BDG niet een eerste wens om als
verpachter van een erf op te treden. Ook Van Andel Bio wilde graag de eigendom verwerven

gezien de investeringen die ze op het erf zouden gaan doen. We hebben gelet op het

vorenstaande 5 ha verkocht aan deze pachter en gelet op het feit dat we deze grond ooit voor

een veel lager bedrag hadden gekocht bleef er een positief resultaat over van circa € 648.000.
Dit bedrag wordt toegevoegd aan onze reserves en stelt ons in staat om op een veilige manier
de verdere professionalisering van BDG ter hand te nemen. We zien het als een buffer die wij,

ingeval we even over een financiële hobbel dienen te stappen en waarvoor de kostendekking

nog niet is gerealiseerd (soms gaan de kosten voor de baten), kunnen aanspreken, zonder dat

we BDG in een risicozone brengen. Wat ligt er op ons bord qua ontwikkelingsvragen ervan

uitgaande dat we de komende jaren een belangrijke rol willen spelen in de Nederlandse
Biologische en Bio Dynamische landbouw, waarbij we ervan uitgaan dat we komende jaren

aanzienlijk zullen groeien.
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Met deze aftrap van KIEM is BDG een nieuwe fase ingegaan. Ons basisprincipe van de sociale
driegeleding blijft onveranderd, namelijk: landbouwgrond uit het economische verkeer halen,

nooit meer verkopen en eeuwigdurend beschikbaar stellen aan agrarische ondernemers. Echter,

het gaat hierbij niet meer alleen om het Demeter keurmerk maar om de essentie waar dit
keurmerk voor staat: met landbouwcultuur waarden toevoegen aan bodem, plant, dier, mens
en aarde. Daarbij is biologisch een fijne eerste stap. Biodynamisch is de kroon op het werk.
Dat roept terecht kritische vragen op in de eigen gelederen, waar we afgelopen jaar goed naar

hebben geluisterd en waar we komend jaar ook weer zorgvuldig mee zullen omgaan, omdat we
noch willen verstenen, noch willen verstuiven. Ruim veertig jaar na onze oprichting passen we

onze statuten aan om ons doel - een groeiend areaal biodynamische landbouw - te
herdefiniëren.

KIEM doet zijn naam inmiddels eer aan: vanuit het initiatief ‘ontkiemen’ allerlei nieuwe

samenwerkingsverbanden, zoals met Wij.land en Herenboeren. Dit zijn partijen met een
eigentijdse visie op voedselproductie in samenhang met de gemeenschap en leefomgeving. Ook

gaan we een fusie aan met Stichting Loverendale in Zeeland. Vanuit deze nieuwe

samenwerkingen ontstaat de beoogde groeispurt, waar we afgelopen jaren structureel en
strategisch op hebben aangestuurd.

De gronden die we vrijmaken zullen dus niet altijd het Demeter keurmerk (gaan) dragen. Zo
schakelt Boerz de gangbare grond om naar biologisch. Of het haalbaar is om door te schakelen

naar BD is nog niet duidelijk. Herenboeren werkt zelfs volledig zonder keurmerk omdat de

gemeenschap die eromheen staat toeziet op de verbetering van bodemkwaliteit, dierenwelzijn
en landschapsontwikkeling. Loverendale daarentegen is het oudste biodynamische

boerenbedrijf van Nederland en draagt Demeter in haar DNA. Dit palet laat zien waar BDG voor

staat: een landbouwtransitie waarin grootschalige bedrijven die produceren voor de industrie

en kleinschalige boerderijen die rechtstreeks afzetten aan een lokale gemeenschap op hun

unieke wijze bijdragen aan een duurzame en sociale wereld. Uitgangspunt voor BDG blijft het
borgen van BD landbouw en daarnaast wil BDG naar de toekomst ook landbouwgrond vrijmaken

en borgen die niet (volledig) biodynamisch is.

De koerswijziging van BDG is spannend maar noodzakelijk. Alleen als we onze krachten

bundelen met partijen die hetzelfde doel voor ogen hebben, zijn we hopelijk sterk én snel
genoeg om nog het verschil te kunnen gaan maken voor de toekomst van de aarde.
Het feit dat het aantal donateurs, obligatiehouders en partners groeit en de aandacht en het

enthousiasme toeneemt, geeft het vertrouwen dat wij met elkaar het goede doen voor onze

kinderen en kleinkinderen. “Laten we in 2020 doorgaan met doorpakken en meters maken en

zo onze verantwoordelijkheid nemen voor de aarde.”

Driebergen Rijsenburg, 23 maart 2020

Je”

C. van Biert, Voorzitter

UT

T.C. Waller, Secretaris/ penningmeester
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Governance

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

Christina van Tellingen (lid) en Willem Meijers (lid). In 2019 vergaderde de RvT elk kwartaal
met de Raad van Bestuur (RvB); in maart, juni, september en december. Daarnaast vonden

diverse petit comités en telefonische overleggen plaats.

De RvB bestond in 2019 uit twee bestuurders: Kees van Biert (voorzitter) en Tom Waller
(secretaris & penningmeester). Annelijn Steenbruggen ondersteunde de RvB als tekstschrijver

en fondsenwerver. De smalle bezetting van de RvB maakt het besturen van de stichting
kwetsbaar. In verband met het groeiend aantal dossiers, de complexiteit en benodigde

diepgang per dossier, is de tijdsinzet van de bestuurders afgelopen jaar fors geweest. Het is
dan ook goed nieuws dat de RvB aan het eind van 2019 is aangevuld met een derde bestuurder,
in de persoon van Michiel de Koe (rentmeester). Michiel heeft afgelopen jaar de fusie met

Stichting Loverendale begeleid en begint dus ingewerkt aan zijn nieuwe bestuursfunctie.
Manfred van Doorn vervulde een ambassadeursfunctie als spreker en inspirator.

De RvB vergaderde in 2019 formeel driemaal; in januari, mei en oktober. In verband met het
grote aantal dossiers en projecten en de daarmee samenhangende toenemende intensiteit van
de werkzaamheden, is het bestuur overgegaan tot frequent (werk)overleg tussen voorzitter en

secretaris & penningmeester en in de laatste maand ook met de nieuwe rentmeester.

In overleg met de RvT is overeengekomen dat de RvB op termijn uitgebreid wordt tot vijf

bestuurders.

Doelrealisatie

Het initiatief KIEM in samenwerking met Triodos Regenerative Money Centre was misschien wel
het grootste beleidsdossier van het afgelopen jaar. Naast de bestaande eeuwigdurende

obligaties aan toonder hebben we binnen KIEM een grotere, AFM goedgekeurde, obligatielening
voorbereid. Deze obligatielening, waarvoor een prospectus wordt geschreven, zal begin 2020
het eerste concrete resultaat van KIEM voor beleggers zijn.

De andere grote dossiers van 2019 waren:
e De aankoop en financiering van landbouwgrond in de Flevopolder voor Boerz;

e De aankoop en financiering van natuur- en landbouwgrond bij Urtica de Vijfsprong in Vorden;
e De aankoop en financiering van landbouwgrond bij De Hondspol in Driebergen;
e De overdracht van kwekerij De Vrolijke Noot in Wapserveen naar nieuwe pachters;

e De verkoop als erf aan Van Andel Bio van de nog in eigendom resterende grond bij De
Korenbloem;

e De aankoop en financiering van 11 hectare landbouwgrond en een boerderij van Herenboeren
in Weert;
e De (voorbereidingen voor de) aankoop en financiering van 24 hectare landbouwgrond voor

melkveehouder Jaring Brunia in Raerd (overdracht in 2020); het project van Brunia is

bijzonder voor KIEM omdat de grond van biologisch naar biodynamisch omgeschakeld zal
worden;
e De (voorbereidingen voor de) aankoop en financiering van 14 hectare landbouwgrond voor

Hoeve Gaastzigt (overdracht in 2020);
e De (voorbereidingen voor de) fusie met Stichting Loverendale;
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e Het opstellen van de jaarrekening 2018.
Ook konden we het probleem, dat ontstond na het faillissement van de BV op Landgoed

Kraaybeekerhof, die de horeca en zakenverhuur exploiteerde, op de valreep van 2019

duurzaam oplossen door de gebouwen op het landgoed te kopen van Stichting Onroerend

Goed Kraaybeekerhof (SOGK) en tijdelijk in vol eigendom te houden, totdat het landgoed in
het eerste kwartaal van 2020 opnieuw in erfpacht wordt uitgegeven.
De focus van BDG om alleen landbouwgrond te kopen, is afgelopen jaar in een nieuw daglicht
geplaatst. Voor de continuïteit van een bedrijf blijkt het soms beter om ook de
bedrijfsgebouwen en/of de grond onder de bedrijfsgebouwen in eigendom te nemen. Bij

Herenboeren Weert is er zelfs voor gekozen om alle onroerende goederen onder te brengen bij
BDG. De oplossing van Landgoed Kraaybeekerhof bleek de tijdelijke aankoop van de gebouwen,
om het landgoed vervolgens opnieuw in erfpacht uit te geven. De nieuwe pachters van de
Vrolijke Noot hebben aan BDG de vraag voorgelegd of en hoe wij kunnen bijdragen aan het
realiseren van een bedrijfswoning, zodat (ook in de toekomst) de pachters bij de kwekerij

kunnen wonen. Bij Urtica de Vijfsprong is er geïnvesteerd ín natuurgrond. Tevens zien we dat
het voor pachters die met pensioen gaan niet vanzelfsprekend is dat zij ook hun woning, die zij
tenslotte in eigendom hebben, overdragen aan hun opvolgers. Dit, en de fosfaatrechten die
gekoppeld zijn aan de persoon en niet aan het bedrijf, vragen in 2020 om de ontwikkeling van
passend beleid door de nieuwe bestuurder/ rentmeester.

In 2019 zijn de Stichting Loverendale en de Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische
Landbouw gesprekken gestart om tot een juridische fusie van beide stichtingen te komen.
Met de fusie worden de eigendommen van de Stichting Loverendale, bestaande uit twee
biologisch dynamische landbouwbedrijven (Ter Linde in Oostkapelle, 84.09.45 ha en de
Wilhelminahoeve in St. Philipsland, 79.75.90 ha) ondergebracht bij BDG. Daarmee wordt

geborgd dat de boerderijen voor de toekomst beschikbaar blijven voor de biologisch
dynamische landbouw.
Gelijktijdig met de juridische fusie vindt er een herstructurering plaats van de Stichting
Loverendale en de organisaties BV Cultuurmaatschappij Loverendale en Loverendale
Wilhelminahoeve CV, waarin de Stichting Loverendale direct of indirect belang heeft. De

eigendom van de boerderijen en de exploitatie van de boerderijen wordt van elkaar
gescheiden. ledere boerderij krijgt een eigen erfpachter.
Tevens zal het vruchtgebruik dat rust op de Wilhelminahoeve worden beëindigd. BDG heeft
hierover afspraken gemaakt met de vruchtgebruikster. De vruchtgebruikster heeft er alle
vertrouwen in dat de biologisch dynamische bedrijfsvoering van de boerderij voor de toekomst

bij BDG is geborgd.
De schuldpositie van de Stichting Loverendale en de BV Cultuurmaatschappij Loverendale en
het ontbreken van voldoende perspectief om dat op eigen kracht te kunnen oplossen, was
mede aanleiding voor de fusie. Onderdeel van de fusie is de herfinanciering van de bestaande
schuldpositie en de noodzakelijke investeringen voor de boerderijen.

Met de nieuwe grondaankopen en fusie begint BDG het jaar 2020 met ruim 500 hectare grond
onder haar hoede, verspreid over 19 boerenbedrijven.
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De totale som der baten is in 2019 per saldo circa € 666.000 hoger dan begroot. Dat verschil

komt vrijwel geheel voor rekening van een niet begrote boekwinst van bijna € 648.000. Naast
deze boekwinst zijn ook de baten van particulieren circa € 65.000 hoger dan begroot.

Daartegenover staan pachtbijdragen die circa € 47.000 lager zijn dan begroot. Deze lagere

pachtbijdrage is vooral veroorzaakt door financiële problemen bij onze erfpachter op Landgoed
Kraaybeekerhof. Uiteindelijk is daar o.a. via een crediteurenregeling een pachtbijdrage
ontvangen van circa € 27.000 terwijl circa € 72.000 was begroot.
De niet begrote boekwinst betreft de verkoop van het erf aan Van Andel Bio. Deze kavel van

5.67.04 ha was al sinds 1990 eigendom van BDG. In de loop van de afgelopen 30 jaar is een

steeds groter deel in gebruik genomen als erf. Daartegenover schakelt Van Andel op andere
locaties landbouwgrond om van gangbaar naar bio en naar BD. Nu de erfpacht van het

betreffende perceel afliep in april 2019, was dit het goede moment om de feitelijke

ontwikkelingen ook vorm te geven in enerzijds aankoop van landbouwgrond door BDG ten

behoeve van Boerz en anderzijds verkoop van het erf aan Van Andel.

De baten van particulieren bedragen in 2019 circa € 300.000. Bijna de helft daarvan betreft
geschonken aflossingen en rente.

De totale som der lasten is in 2019 circa € 105.000 hoger dan begroot. Dit verschil heeft met
name drie oorzaken. De belangrijkste daarvan is de kosten die zijn gemaakt voor de fusie met

Stichting Loverendale. Aan de vruchtgebruikster van een van de twee boerderijen binnen die

stichting is een eenmalige vergoeding door BDG toegezegd van € 50.000. Daarnaast heeft BDG
in 2019 voor de fusie circa € 13.000 hogere adviseurskosten gemaakt dan begroot. De tweede

oorzaak betreft de situatie op Landgoed Kraaybeekerhof. Zoals eerder vermeld heeft BDG op
de valreep eind 2019 de erfpacht en het recht van opstal gekocht van SOGK. De koopprijs

hiervan bedraagt circa € 536.000 (inclusief overdrachtsbelasting en kosten). Het landgoed

wordt in het eerste kwartaal van 2020 opnieuw in erfpacht uitgegeven met recht van opstal
voor hetzelfde bedrag en is daarom in de balans opgenomen als voorraad. Aan de nieuwe

erfpachter is een vergoeding toegezegd van € 21.250 voor noodzakelijke investeringen.

Daarnaast heeft het begeleiden van deze pachter en de voormalige pachter veel extra inzet

gevraagd. De derde oorzaak grijpt nog terug op de “Fusie De Nieuwe Rentmeester”. In dit
kader zijn in 2019 nog voorcirca € 17.000 kosten gemaakt die niet waren begroot.
Wel begroot, maar niet uitgekeerd is de vacatievergoeding RvB voor het besturen van de

stichting. De RvB ziet af van deze vergoeding. Deze “meevaller” is ín 2019 besteed aan extra

wervingskosten c.q. acties en campagnes en aan extra inzet voor Landgoed Kraaybeekerhof.

Bij de begroting van de vergoeding RvB wordt uitgegaan van een inzet van 1 dag per week door
Voorzitter RvB, ofwel 416 uur jaarlijks. Bij de inzet van de overige leden RvB wordt
onderscheid gemaakt tussen inzet voor het besturen van de stichting en inzet voor operationele

werkzaamheden. De bezoldigde uren voor de operationele werkzaamheden van de Secretaris/
penningmeester RvB bedragen in 2019 op jaarbasis 1.316 uur.

Inclusief een circa € 17.000 gunstiger dan begroot saldo financiële baten en lasten resulteert
aldus over 2019 een saldo van baten en lasten van circa € 659.000 hetgeen circa € 578.000
hoger is dan begroot. Het resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve en de overige

reserves.
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Mutatie reserves

Het financiële resultaat 2019 bedraagt € 659.267 en wordt verwerkt in de balansposten
continuïteitsreserve en overige reserve.
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 BDG aanhoudt voor de dekking van deze lasten. De

reserve wordt aldus aangehouden om de continuïteit van de stichting in de termen van

rentmeesterschap te kunnen waarborgen. De door de RvB gewenste omvang van deze reserve

bedraagt maximaal 150% van de jaarlijkse exploitatielasten van de stichting.

Het lastenniveau bedraagt in 2019 totaal € 627.186 (inclusief financieringskosten), waarvan
circa € 70.000 incidenteel. De continuïteitsreserve is ín 2018 van € 353.505 naar € 415.108

gegroeid. Een grotere toevoeging vanuit het resultaat was in 2018 niet haalbaar. Het resultaat
in 2019 biedt wel ruimte voor een toevoeging tot het door de RvB gewenste niveau. Door dit
jaar € 420.671 toe te voegen ontstaat een continuïteitsreserve van € 835.779, in lijn met een
structureel lastenniveau van circa € 558.000.
In lijn met de richtlijnen en gezien de feitelijke omstandigheden dat er ten aanzien van de

bestemmingsreserve geen specifieke bestemming was aangewezen, heeft het bestuur ín 2019
besloten de ín het verleden gehanteerde bestemmingsreserve te verantwoorden als overige

reserves en dit ook retrospectief te verwerken.

Na bovengenoemde toevoeging aan de continuïteitsreserve resteert van het resultaat € 238.596
om toe te voegen aan aan de overige reserves. Daarmee groeien de overige reserves in 2019

van € 3.547.708 ultimo 2018 naar € 3.786.304 ultimo 2019.

Op basis van een controle van de administratie over de jaren 2012 t/m 2018 is gebleken dat

alle geoormerkte schenkingen, donaties en legaten zijn besteedt aan hun bestemming

waarvoor zij zijn gegeven en dat op basis hiervan is gebleken dat er geen bestemmingsfonds
behoeft te worden gevormd.

Inkomsten en besteding van schenkgeld en obligaties
Landbouwgronden worden sinds de beginjaren van onze stichting verworven met behulp van
schenkingen, legaten en laagrentende leningen.
Via eenmalige en periodieke donaties is in 2019 circa € 155.000 ontvangen. In deze baten zijn

niet zichtbaar de bedragen die BDG ontvangt uit de verkoop van eeuwigdurende obligaties, ín

2019 circa € 630.000. Totaal is op deze wijze aldus circa € 785.000 ontvangen uit donaties en

obligaties samen. Aan deze bijdragen van particulieren wordt in veel gevallen een bestemming
meegegeven. In 2019 is bijvoorbeeld voor Urtica de Vijfsprong ruim € 240.000 “geoormerkt”
aan donaties en obligaties binnengekomen.

Een deel van de periodieke donaties wordt ontvangen op basis van een overeenkomst
periodieke gift, in 2019 totaal € 55.455
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De bestemming van deze periodieke giften ín 2019 is als volgt:
e De Hondspol € 13.472

Urtica de Vijfsprong € 2.650
De Naoberhoeve € 1.170

Landgoed Kraaybeekerhof € 1.431
e De Kromme Lepel € 120
e Algemeen € 36.612

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 2020 totaal € 59.864
e Voor de periode 2020 - 2024 totaal € 206.441

e Voor de periode 2019 - 2028 totaal € 251.444
In 2016 is BDG gestart met de verkoop van 1,5% eeuwigdurende obligaties aan toonder. Deze

zijn, afgezien van “terugschenkingen”, aflossingsvrij. Dit terugschenken betreft tot op heden
jaarlijks een bedrag van € 6.000.
Per saldo is eind 2019 totaal € 1.579.000 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 2019 was de stand per campagne /bestemming:
e De Hondspol € 621.500

Urtica de Vijfsprong € 232.500
De Naoberhoeve € 225.000

Landgoed Kraaybeekerhof € 81.500
e De Kromme Lepel € 29.500

De Watertuin € 22.500
Algemeen € 366.500
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, voor een deel overigens bij andere
geldverstrekkers.
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In verband met deze hypothecaire leningen heeft BDG aldus eind 2019 de volgende resterende
schulden:

e De Hondspol € 1.689.415
e De Naoberhoeve € 972.585
e Landgoed Kraaybeekerhof € 1.000.000
e De Kromme Lepel € 158.668

Boerz € 5.900.000
Urtica de Vijfsprong € 421.325
e Herenboeren Weert € 1.000.000

Aflossing van deze schulden 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 BDG ontvangen pachtbijdragen worden gebruikt voor de te betalen rente en voor de

overige kosten die de stichting maakt. Daarbij streeft BDG 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.

Risicoprofiel en risicomanagement

Strategische risico’s
Fusie van Stichting Loverendale en Stichting Grondbeheer BD Landbouw

Een fusie brengt risico’s met zich mee. Voor BDG als verkrijgende stichting zou er enerzijds
sprake kunnen zijn van een slechte strategische fit of van een culturele botsing en anderzijds
van verkeerde inschattingen van problemen of van onvoldoende allocatie van (financiële)

middelen. Van een slechte strategische fit is hier geen sprake aangezien BDG met de

verwerving van twee nieuwe BD-landbouwbedrijven niet buiten haar kerncompetenties gaat

opereren en van een culturele botsing evenmin aangezien de antroposofie c.q. BD voor beide
stichtingen tot dé inspiratiebron behoort.
Om de risico’s van verkeerde inschattingen van problemen en onvoldoende allocatie van

middelen zo gering mogelijk te maken hebben Stichting Loverendale en BDG samen reeds vroeg

in het proces een werkgroep gestart om de fusie zorgvuldig voor te bereiden. Deze werkgroep,

onderleiding van Michiel de Koe, heeft een grondig uitgewerkt fusievoorstel opgesteld. Het

dossier bestaat onder andere uit jaarrekeningen, herfinancieringsvoorstellen, koop- en
erfpachtovereenkomsten en afspraken over vruchtgebruik en voorkeursrecht. Dit dossier ligt

momenteel ter beoordeling bij Triodos Bank en bij de Raad van Toezicht van BDG. Zonder

goedkeuring van beiden vindt de beoogde fusie niet plaats.
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Executie

BDG heeft bij Triodos Bank en andere geldverstrekkers hypothecaire leningen afgesloten met

een resterende schuld eind 2019 van € 11,1 miljoen. Daarnaast loopt een aantal kleinere

leningen. In 2020 worden in ieder geval gronden verworven voor Brunia, Hoeve Gaastzigt en

opnieuw een kavel voor de Hondspol. Ook deze gronden worden voor een groot deel
gefinancierd met een lening.

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 BDG niet meer in staat is te

voldoen aan de verplichtingen voortkomend uit deze leningen, is het mogelijk dat Triodos Bank

en andere geldverstrekkers overgaan tot executieverkoop van landbouwgrond. Met uitzondering

van Boerz vertegenwoordigt de marktwaarde van gronden een duidelijk hogere waarde dan de
resterende schuld. In financiële termen is de impact van een executieverkoop daarmee in feite

nihil. Daarnaast is het risico voor executie klein omdat BDG voldoende liquiditeit aanhoudt.

Rondom Boerz zijn enerzijds met Triodos en anderzijds met de pachter aanvullende afspraken

gemaakt.

Herfinancieri
Een tweede risico dat verbonden is aan bovengenoemde leningen betreft de overeengekomen

einddata. Formeel dienen de 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 BDG en Triodos Bank en vooral gezien de situatie van

voldoende onderpand, is het traditie dat de leningen te zijner tijd geherfinancierd worden.

Bovendien maken BDG en Triodos Bank ook in het kader van de fusie met Loverendale nieuwe
herfinancieringsafspraken. Dit risico is daarmee klein tot zeer klein.

Voor de financiering op langere termijn heeft BDG het voornemen om in 2020 obligatieleningen

uit te geven voor totaal € 15 miljoen. Het gaat om € 6 miljoen voor 5 jaar tegen 0,7% en € 9
miljoen voor 10 jaar tegen 1,2%. Voor deze leningen vraagt BDG goedkeuring bij AFM.

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 ín financiële termen lastig 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 het

bestuur eind 2019 uitgebreid met een derde bestuurder. Verwachting is dat in de loop van 2020

en 2021 het bestuur verder uitbreidt tot vijf bestuurders.

Groei (administratieve)

oe:

BDG maakt een periode door van forse groei op alle vlakken. Meer aankopen, meer pachters,

meer hectares in beheer, meer donateurs, meer financiering etcetera. Deze groei vraagt om
verdergaande professionalisering. Zonder professionalisering wordt BDG kwetsbaar op

operationeel niveau. Naast uitbreiding van het bestuur gaat het vooral ook om de

professionalisering van de automatisering en de administratieve organisatie. De RvB onderkent
dit risico en zet in 2020 nadrukkelijk ín op deze professionaliseringsslag.
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Pachtbijdragen
De bedrijfsvoering van BDG is afhankelijk van de pachtbijdragen. De impact van het wegvallen

van pachtbetalingen bij een van de pachters met de grootste pachtbijdragen ís maximaal circa
€ 85.000 op jaarbasis. De kans dat het zich voordoet is groot, zo is ook in 2019 gebleken bij

Landgoed Kraaybeekerhof. Dit risico is de voornaamste reden voor het bestuur voor een

continuïteitsreserve en het sturen op voldoende liquiditeit. De continuïteitsreserve is inmiddels
op het gewenste niveau en de liquiditeitspositie van BDG is goed.
Mogelijke gevolgen van het Coronavirus
In maart 2020 is Nederland geconfronteerd met het Coronavirus. Dit leidt, naast de gevolgen

voor de volksgezondheid tevens tot een crisis op maatschappelijk en economisch vlak. Er

worden vrijwel dagelijks nieuwe maatregelen afgekondigd door de overheden. Hoewel niemand
de gevolgen volledig kan overzien realiseert de RvB zich dat deze crisis mogelijk gevolgen heeft

voor haar stichting. Het betreft, aanvullend op bovengenoemde risico’s:

e Verhoogd debiteurenrisico. Dit verschilt per type bedrijf. Voor zover de pachters vooral

afhankelijk zijn van land- en tuinbouw zijn hun producten juist nodig in deze tijd. Signalen

van deze pachters zijn dan ook dat de vraag sterk toeneemt. Voor zover pachters meer
afhankelijk zijn van groepsactiviteiten en horeca, zijn de risico’s aanzienlijk. Wel kondigt de

overheid hier nadrukkelijk financiële ondersteuning aan. Daarnaast realiseert het bestuur
zich sowieso dat de bedrijfsvoering van BDG afhankelijk is van de pachtbijdragen (zie

hierboven), heeft daarom een continuïteitsreserve en stuurt op voldoende liquiditeit.

e Risico’s ten aanzien van herfinanciering en toegang tot de kapitaalmarkt. Zoals eerder
aangegeven ziet het bestuur de risico’s van herfinanciering als klein tot zeer klein. Als Triodos

Bank door de crisis in zwaar weer komt zou herfinanciering wellicht lastiger kunnen worden,

maar dit ligt niet in de lijn van de verwachtingen. Wel ziet het bestuur dat het tijdspad van

toegang tot de kapitaalmarkt verlengt, omdat betrokkenen meer tijd vragen voor

implementatie en goedkeuring alsook beleggers mogelijk meer tijd nemen voor beslissingen.
RvB en RvT hebben daarom besproken meer tijd te nemen voor het in de markt zetten van

nieuwe obligatieleningen. In plaats van voor de zomer, wordt dat in het najaar.

e Het tijdelijk uitvallen van een bestuurder. Aangezien het de verwachting is dat 50 % tot 60 %

van de bevolking besmet zal raken met het Coronavirus, wordt BDG vrijwel zeker

geconfronteerd met het tijdelijk uitvallen van bestuurders. Het bestuur bestaat momenteel
uit drie bestuurders die elkaar goed kunnen vervangen.

Pachtbeleid en pachters
BOERZ | Op 15 januari heeft BDG 44,5 hectare aangekocht bij Boerz en Biobras, die inmiddels
omgeschakeld worden naar biologisch. Met deze grondaankoop zijn de bedrijven rondom de
Korenbloem fors gegroeid, wat ook meer bedrijfsgebouwen voor opslag en verwerking verst.

Om dit mogelijk te maken heeft BDG 5 hectare erf verkocht aan de ondernemer. Dit besluit

past binnen de missie van BDG omdat er netto bijna 40 hectare extra landbouwgrond wordt

omgeschakeld.

URTICA DE VIJFSPRONG | Afgelopen jaar is de aankoop van 13,5 hectare bij Urtica de
Vijfsprong voorbereid. Eind juni passeerde de akte bij de notaris onder zeer bijzondere

omstandigheden. De voormalige boer van De Vijfsprong en initiatiefnemer van de
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zorgboerderij, Derk Klein Bramel, overleed totaal onverwachts drie dagen voor de geplande
overdracht. Aangezien het veiligstellen van de grond voor de toekomst voor Derk een diepe

wens was, heeft zijn vrouw besloten om de overdracht toch door te laten gaan op de geplande
datum. De feestelijke aftrap van de campagne, om de nieuw aangekochte grond vrij te maken,

werd tot septemberuitgesteld. Naar aanleiding van de grondaankoop heeft Zorgstichting Urtica
een uniek gebaar gemaakt: haar eigendom van 1,2 hectare heeft ze geschonken aan BDG.
KWEKERIJ DE VROLIJKE NOOT | Op 1 september vond de bedrijfsoverdracht plaats bij

Kwekerij De Vrolijke Noot: Harrie van Noort en Lucie Verstappen gaven het stokje door aan Ties
en Esther Betjes. BDG heeft een erfpachtcontract opgesteld voor deze nieuwe pachters; de

intentie is om op dezelfde voet het bedrijf voort te zetten. Daarnaast is er met Ties en Esther
afstemming geweest over de bouwvergunning voor een landbouwschuur en bedrijfswoning.
LANDGOED KRAAYBEEKERHOF | In juni 2019 is de BV, die het restaurant exploiteerde failliet

gegaan. Om de toekomst van het landgoed en de academie veilig te stellen voor de

biodynamische landbouw, heeft BDG naast de grond eind 2019 ook de gebouwen op het

landgoed gekocht. Het geheel wordt in het eerste kwartaal van 2020 opnieuw in erfpacht
uitgegeven aan een exploitant die waarde toevoegt aan de missie van het landgoed.
HERENBOEREN | Op 3 oktober 2019 heeft BDG de koopakte getekend van circa 11 hectare en

een boerderij gelegen in Weert. De landbouwgrond en gebouwen worden in erfpacht

uitgegeven aan Coöperatie Herenboeren Land van Weert. Dit onder de voorwaarde de

biodiversiteit en omgeving met duurzame landbouwmethodes te verbeteren. Met deze aankoop
gaan BDG en Herenboeren Nederland van start als partners in de transitie naar een duurzame
landbouw met gesloten kringlopen en lokale afzet.

LOVERENDALE | Beoogd ís dat op 1 januari 2020 BDG en Stichting Loverendale fuseren.
Voorafgaand hieraan hebben beide besturen intensieve fusiegesprekken gevoerd om samen een

gezonde basis te leggen voor de toekomst. Loverendale, opgericht in 1926 door Marie Tak van

Poortvliet, is één van de eerste biodynamische landbouwbedrijven in de wereld en het eerste
biodynamische bedrijf in Nederland. Stichting Loverendale is eigenaar van bijna 165 hectare

grond en gebouwen van boerderij Ter Linde in Oostkapelle en de Wilhelminahoeve in Sint
Philipsland. Met de fusie willen de partijen - conform het model van de BDG - het

grondeigendom en de bedrijfsvoering van de twee Loverendale-boerderijen scheiden en ín
erfpacht uitgegeven. Eind 2019 ís ook een sollicitatieprocedure voor nieuwe pachters gestart.
ZONNEHORST | Ook hier is er een geschikte opvolger gevonden. Met hem wordt begin 2020 een

nieuw erfpachtcontract opgesteld.

Communicatie

BIO-BEURS | De deelname van BDG aan het Demeter Plein op de Bio-Beurs was een goede
gelegenheid om onze pachters te ontmoeten. Met een brief zijn ze uitgenodigd voor een

pitstop aan onze tafel. Ruim de helft van onze pachters heeft aan deze uitnodiging gehoor

gegeven. Op donderdagochtend heeft Kees van Biert een workshop verzorgd. Onder de titel 'De

echte waarde van landbouwgrond, maar hoe deze te financieren?’ nam hij het publiek mee in
de wondere wereld van geld, grond en maatschappelijke impact.

JAARDAG | Onze jaardag in samenwerking met de BD-Vereniging op Zonnehoeve in Zeewolde is

met circa 100 deelnemers goed bezocht. Na het welkomstwoord door Kees van Biert over vrije
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grond als gezonde basis voor een sociale economie, nam Piet van IJzendoorn het woord. Als
oprichter van Zonnehoeve en als één van onze eerste pachters gaf hij woorden aan de

betekenis van vrije grond voor de boerenpraktijk en deed hij suggesties voor de toekomst. De

ster van de ochtend was Herman Insinger, ondernemer van het biologische koekjesmerk Farm

Brothers, die een positief geluid bracht: volgens hem komt het goed met de wereld. Hij

vertrouwt op de nieuwe generatie ondernemers en consumenten waar hijzelf deel van
uitmaakt.

DE AARDE IS VAN IEDEREEN | Op initiatief van Verteltheater de Wisseling in Amsterdam is al in
2017 de performance ‘De aarde is van iedereen’ ontwikkeld door verhalenverteller en

grootmoeder Marjan Boontjes. Vanwege het succes heeft BDG toen besloten om er een project
van te maken met als doel: het verhaal van vrije grond op artistieke wijze wereldkundig te
maken en om nieuwe schenkers te werven. De lona Stichting kende hiervoor in 2018 een

donatie van € 2.000,- toe waarmee we een regisseur hebben ingehuurd, die de voorstelling tot
een kwalitatief en professioneel niveau heeft getild. De eerste twee voorstellingen binnen het

project vonden eind september 2018 plaats in de Fruittuin van West in Amsterdam-West tijdens

het Michaëlsfeest. Tussen maart en oktober 2019 zijn er 8 optredens geweest: ín de Andrieskerk
Amsterdam, de Lukaskerk Alkmaar, Buurthuis de Blinkert Schoorl, Christengemeenschap
Rotterdam, Soefikerk Alkmaar, Verhalenschuur Haarlem en nog twee optredens ín de Fruittuin
van West. Op 20 februari 2020 sluiten we het project af met een laatste optreden bij Urtica de

Vijfsprong in Vorden. Inclusief de twee pilotoptredens in 2017 en slotoptreden in 2020 hebben
er straks 13 optredens plaatsgevonden, verspreid over Noord-Holland, Zuid-Holland en
Gelderland.

THEATER COLLEGE | In 2019 vonden er drie Theater Colleges de DNA van duurzaamheid met
Manfred van Doorn plaats: ruim 100 mensen vulden een zaal in Eindhoven, circa 110 mensen in

Amsterdam en circa 60 bij de ouderacademie van de vrijeschool Heerlen. Manfred heeft ook

een keynote lezing en een 3-uur durende workshop gegeven aan circa 80 jongeren tijdens de
Michaëlsdagen, een event dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Jeugdsectie van de

Antroposofische Vereniging. Tevens is over de DNA van duurzaamheid in de digitale nieuwsbrief
van Antroposofie Magazine (AM) vier keer een blog geplaatst.

TOEKOMST ZAAIEN | Dit jaar was BDG officieel partner van Toekomst Zaaien, een project van
Stichting Demeter. Van de 7 deelnemende biodynamische boeren waren 2 pachters: Landgoed
Kraaybeekerhof en De Kromme Lepel. BDG werd in alle uitingen rondom Toekomst Zaaien bij

naam genoemd. Als eigen bijdrage hebben we een aankondigingsfilmpje voor social media

gemaakt en hebben we bij Landgoed Kraaybeekerhof de fotoshoot verzorgd.

PERSBERICHTEN | In totaal heeft BDG in 2019 vier persberichten verstuurd, die door diverse
media in de biologische sector zijn opgenomen. In april is er een persbericht verstuurd naar
vakbladen en consumentenbladen over de nieuwe campagne van Kraaybeekerhof; dit is in ieder

geval opgepikt door AM en Motief. In de zomer is er een persbericht de deur uitgegaan over de
nieuwe grondaankoop bij Urtica de Vijfsprong en in het najaar zijn er persberichten verstuurd

over de samenwerking met Herenboeren Weert en de fusie metStichting Loverendale.

FREE PUBLICITY | Volkskrant en Trouw hebben onze expertise gevraagd bij respectievelijk een
artikel over de gestagneerde groei van het biologische landbouwareaal en het veiligstellen van
kleinschalige landbouw. Voor beide artikelen is de voorzitter van de RvB, Kees van Biert,
geïnterviewd en geciteerd. Deze artikelen zijn gedeeld op FB en vervolgens enthousiast geliket
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en gedeeld door onze fans en volgers. Ook had voorzitter Kees van Biert een opgetreden in De
Rode Hoed in Amsterdam bij een debat over de grondmarkt en duurzame voedselproductie.

De samenwerking met Farm Brothers leverde mooie publiciteit op. De Happy Activist heeft een
kort filmpje gemaakt over hetfeit dat je met de aankoop van elk pak koekjes een stukje grond

vrijmaakt ter grootte van een koekje, waarbij BDG bij naam werd genoemd als hoeder van die

vrije grond. Dit filmpje is 15.000 keer op social media bekeken. Ook is Teyler Padberg, een van
de twee oprichters van Farm Brothers, geïnterviewd bij BNR Radio waarbij hij de samenwerking

met BDG heeft genoemd en onderbouwd. Verder vertellen de Farm Brothers in hun netwerk en
bij andere interviews over hun missie van ‘make soil matter’ en hun keuze om partner te zijn

van BDG. In het septembernummer van Antroposofie Magazine (AM) is er een journalistiek

verhaal met Herman Insinger van Farm Brothers geplaatst, gelinkt aan sociale driegeleding. Dit
verhaal is geschreven door Annelijn en betaald door AM. We hebben een gratis pagina gekregen

in de Krant van de Aarde met de kijkdoos-beestjes.

WEBSITE, FACEBOOK EN NIEUWSBRIEVEN | De website ís up-to-date gehouden en op FB

posten we wekelijks berichten over vruchtbare bodem, biodiversiteit en duurzame landbouw.

Afgelopen jaar is het aantal FB-fans gegroeid van 1.214 naar 1.330. Afgelopen jaar zijn er drie
digitale nieuwsbrieven verstuurd met daarin de data voor de performances en een update van

de campagne bij Urtica de Vijfsprong. In mei hebben we een papieren nieuwsbrief en ín
december een kerstbrief naar ruim 900 relaties gestuurd, waaronder onze donateurs en

obligatiehouders. Bij de kerstbrief zat de nieuwe flyer ‘Cadeau voor het leven’ bijgesloten.

Fondsenwerving
KIJKJE-ONDER-DE-GRONDDOOS | Samen met Farm Brothers ís begin van dit jaar een nieuwe
wervingsactie opgezet, deze keer met inserts en advertenties ín Seizoener, een magazine voor

vrijeschoolouders. Dit is recht ín de doelgroep, wel zijn families met jonge kinderen veelal

minder vermogend en hebben we de schenkvraag daarop aangepast met een minimale donaties
van 30 euro per jaar. We hebben een flyer gemaakt die tevens het verhaal van een levende

bodem overbrengt met een kijkje-onder-de-gronddoos. Nieuwe donateurs ontvangen 3 pakken
Farm Brothers koekjes + knutseltips om thuis een kijkje-onder-de-gronddoos te maken.

Kinderen kunnen een foto of filmpje van hun kijkdoos naar Farm Brothers mailen en daarmee
dingen ze mee naar een extra prijs: een big box met koekjes. De insert is in het lentenummer
gestoken in combinatie met een advertorial, waarin Herman Insinger van Farm Brothers uitlegt

waarom zij 0,5% van hun omzet schenken aan BDG en waarom zij mensen aanmoedigen te
schenken voor vrije grond.

Op de achtercover van AM, waarin het interview met Herman Insinger stond, heeft BDG een
advertentie geplaatst. Nieuwe donateurs en obligatiehouders krijgen als incentive de koekjes
van Farm Brothers + een zakje Sprookjes thee van het Blauwe Huis + knutseltips voor een

kijkdoos.

CADEAU VOOR HET LEVEN | In onze samenwerking met Farm Brothers is het fijn dat we deze

kijkdoos-folder hebben; deze kunnen we ook blijven uitdelen tijdens gezamenlijke acties, zoals

gepland op de open dagen van onze pachters. Toch hadden we hiernaast een nieuwe campagne
nodig om te kunnen ‘doorpakken en meters maken’, conform het thema van het jaarplan.

Hiertoe hebben we een nieuw idee ontwikkeld: ‘Cadeau voor het leven’. Schenk één of meer

eeuwigdurende obligaties in biodynamische landbouwgrond à € 500,- per stuk met een
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startrente van 1,5% aan uw (klein)kind. Op elke verjaardag krijgt uw (klein)kind de rente
gestort met een persoonlijke felicitatie namens u. Deze campagne is in december met een

flyer gelanceerd en advertentie op de achtercover van AM. De flyer is meegestuurd met de
kerstbrief naar onze relatie.

CAMPAGNE VOOR KRAAYBEEKERHOF | In het voorjaar heeft BDG samen met de tuinders van
Kraaybeekerhof een wervingscampagne op touw gezet onder de noemer: toekomst geven aan
de grond. Tuinders Dave en Jasper ervaren dagelijks hoeveel vitaliteit en vreugde het landgoed

cadeau geeft aan omwonenden en de duizenden andere bezoekers per jaar. Daarom wilden zij
vanuit de gemeenschap rondom de tuin een gebaar terug maken. Met deze campagne hebben

zij een nieuwe impuls gegeven aan het vrijmaken van de tweede helft. Dat doen zij letterlijk

meter-voor-meter door schenkers voor een of meerdere meters te werven, die op de foto gaan
in hun vrije meter. Op tweede Paasdag vond de aftrap van de campagne plaats. Mensen deden

direct enthousiast mee voor een of meerdere meters; in totaal is er op de dag van de aftrap 48
meter vrijgemaakt. In oktober, tijdens Toekomst Zaaien, is de campagne ook onder de

aandacht gebracht. Tevens hebben we een filmpje gemaakt, dat via Facebook is gedeeld.
CAMPAGNE VOOR URTICA DE VIJFSPRONG | In de eerste helft van 2019 heeft BDG in
samenwerking met de directeur en boeren van Urtica de Vijfsprong een wervingscampagne

voorbereid om de lening op de recent aangekochte 13,5 hectare te gaan aflossen. Doel van de
campagne is enerzijds om de grond vrij te maken en zo veilig te stellen voor de toekomst en

anderzijds om een grotere groep mensen te verbinden met de boerderij. Medio septemberis er
binnen deze campagne een challenge gestart waaraan medewerkers, vrijwiligers en cliënten
van de zorgboerderij kunnen meedoen. Voor deze challenge hebben we een filmpje gemaakt,

waarin het verhaal van deze campagne in een paar minuten in tekst en beeld wordt uitgelegd.
Voor alle schenkers en obligatiehouders heeft BDG in samenwerking met de boeren een 12-

zintuigenwandeling uitgezet om de vitaliteit van de boerderij te kunnen ervaren. De wandeling
duurt minimaal 45 minuten en de wandelgids - gedrukt op watervast papier - kan in bruikleen
opgehaald worden in de boerderijwinkel. In het kerstpakket van Urtica de Vijfsprong voor

medewerkers, vrijwilligers en cliënten zat een cadeaubon van 20 euro, die men ook kon

besteden als donatie aan vrije grond. De tekening van deze keuzebon was zo aantrekkelijk dat

BDG besloten heeft om het als een algemene cadeaubon uit te gaan geven. Inmiddels zijn er

circa 25 bonnen verkocht via de boerderijwinkel en de website van BDG. Aan het eind van 2019
hadden 59 mensen en organisaties meegedaan aan de campagne, waaronder een

obligatieaankoop van een particulier ter waarde van € 200.000.

DIRECT WERVEN OP LOCATIE | In de lunchpauze van de Jaardag op de Zonnehoeve hebben we

samen met Farm Brothers een actie gehouden: iedereen die 10 euro schonk voor vrije grond,

kreeg twee pakken koekjes cadeau. In navolging van deze koekjes-actie hebben BDG en Farm
Brothers tijdens het overdrachtsfeest van de Vrolijke Noot op 1 september eenmalige

schenkingen van 6 euro geworven om 1 vierkante meter grond vrij te maken. Voor elke

vrijgemaakte meter kregen de schenkers een pakje Farm Brothers koekjes cadeau. Voor deze

actie hadden we een schoolbord ter grootte van een vierkante meter gemaakt, zodat mensen
konden zien hoeveel grond ze vrijmaakten met hun schenking. Dit bord hadden we verdeeld in
10 x 10 vakjes. Voor elke vrije meter zetten mensen hun naam in een van de 100 hokjes. Deze

actie bracht 600 euro schenkgeld op, geoormerkt voor de Naoberhoeve, waar Ties en Esther
tijdelijk wonen. Deze actie hebben we begin november voor de derde keer herhaald op de

Bazar van de Vrijeschool Den Haag. Voor deze Bazar werd BDG als goed doel uitgenodigd

waarbij een deel van de opbrengst van de Bazar à € 900,- naar vrije grond voor de Urtica de
Vijfsprong is geschonken.
KRC VAN ELDEREN
Registeraccountants B.V.

Stichting Grondbeheer Jaarverslag 2019

Voor identificatiedoeleinden
gewaarmerkt d.d. 23 maart 2020

Jip

Paraaf _

16

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

III JAARREKENING

KRC VAN ELDEREN
Registeraccountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden
gewaarmerkt d.d. 23 maart 2020
Paraaf

Pagina 25

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

BALANS PER
31 december 2019

€

€

31 december 2018
€
€

ACTIVA

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

N)

Vaste activa

16.431.392
516./99

8.397.249
39.905

16.948.191

Vlottende

8.437.154

Voorraden
Vorderingen en overlopende
activa

536.642
93.195

82.552

Liquide middelen

403.016

460.204

1.032.853

542.756

17.981.044

8.979.910

KRC VAN ELDEREN
Registeraccountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden

gewaarmerkt d.d. 23 maart 2020
Paraaf

Pagina 26

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)
31 december 2019

€

€

31 december 2018

€

€

PASSIVA

Continuïteitsreserve

Overige reserves

o

Eigen vermogen

835./79
3.786.304

415.108
3.947./08

Reserves en fondsen

4.622.083

3.962.816

Eeuwigdurende obligatielening

1.579.000

955.500

6.201.083

4.918.316

9.458.379
1.427.455
246.745

3.320.669
27.455
384.038

11.132.579

3.732.162

647.382

329.432

17.981.044

8.979 910

Langlopende schulden

Schulden aan banken
Overige schulden
Overlopende passiva

Kortlopende schulden
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
werkelijk
2019
€

BATEN
Baten van particulieren (b)

11.

begroot
2019
€

werkelijk
2018
€

299 529

235.000

339.679

Som van de geworven baten

299.529

235.000

339.679

Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of diensten 12.
Overige baten

986.924

385.000

273.419

1.286.453

620.000

613.098

13.

232.398

122.117

102.297

14.

19.579

3.500

4.418

15.

183.494

204.583

101.020

som van de lasten

435.471

330.200

207.735

Saldo voor financiële baten en lasten

850.982

289.800

405.363

191.715-

209.000-

659.267

80.800

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

16.

89,996315.367
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Resultaatbestemming

werkelijk
2019

begroot
2019

werkelijk
2018

Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- overige reserves

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

420.671
238.596

98.390179.190

61.603
253.764

659.267

80.800

315.367

6,5%

1,5%

1,3%

KRC VAN ELDEREN
Registeraccountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden

gewaarmerkt d.d. 23 maart 2020
Paraaf

Pagina 29

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- veranderingen in het werkkapitaal
Mutatie voorraden
Mutatie overige vorderingen
Mutatie overige schulden minus
aflossingsverplichting

€

2019

€

€
405.363

1.200

2.248
6.602-

173.600

149.817

1.376
193.198142.4886.000-

373.685-

143.215

478.497

550.826

340.310-

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa
- Investeringen
- Desinvesteringen
Financiële vaste activa
- Verstrekkingen
- Aflossingen

2018

850.982

536.64210.643-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentebaten
Rentelasten
Aflossing schenkingsleningen
Aflossing eeuwigdurende obligaties

€

1.989
92.308143.7513.000-

138.187

237.070313.756

8.161.357
126.014-

93.903
51.452-

482.607
5.820-

5.130-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

8.512.130-

37.321-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Ontvangst langlopende schulden
Ontvangst eeuwig durende obligatie

161.4407.843.500
629.500

271.76410.000
176.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

8.311.560

Mutatie liquide middelen

85.764-

62.383-

190.671

Recapitulatie
Stand per 31 december
Liquide middelen

403.016

460.204

Stand per 1 januari
Liquide middelen

460.204-

412.021-

57.188-

48.183
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TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw, statutair gevestigd te
Dronten, is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41178254.
De belangrijkste activiteiten van de stichting
De activiteiten van de Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
bestaan voornamelijk uit 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.
Informatieverschaffina over continuïteit naar aanleiding van het coronavirus

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw is ten tijde van het
opmaken van de jaarrekening geconfronteerd met de genomen maatregelen van
het coronavirus in Nederland. De gevolgen voor de stichting in 2020 kunnen naar
verwachting haar continuïteit niet in gevaar brengen, omdat een deel van de
pachters nadelige gevolgen hiervan ondervindt en een deel van de pachters juist
niet. De stichting is afhankelijk van de pachtbijdragen en heeft hiervoor een
continuïteitsreserve gevormd. Op grond van vorenstaande verwacht het bestuur
van de stichting dat de stichting haar activiteiten de komende twaalf maanden
kan blijven voortzetten. Derhalve zijn de toegepaste grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de
stichting.
Algemene grondslagen
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties”.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Daar waar nodig geacht zijn de vergelijkende cijfers 2018 voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Stelselwijziging
Vanaf 2019 wordt de door pachters betaalde en verrekende insteek niet in
mindering gebracht op de betreffende gronden, maar worden deze als een
overlopende passiva gepresenteerd. Als gevolg hiervan is per 31 december 2018
een bedrag van € 79.020 en per 31 december 2019 een bedrag van € 69.340
gepassiveerd vanuit de materiële vaste activa naar de overlopende passiva, wat
geleid heeft tot een hogere waarde van de materiële vaste activa voor genoemde
bedragen ultimo 2018 en 2019. Voorgaande is aangepast in de vergelijkende
cijfers over het boekjaar 2018. Het kwantitatieve effect voor het vermogen en
resultaat per 31 december 2018 en 2019 is nihil.
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Gezien de feitelijke omstandigheid dat er ten aanzien van de
bestemmingsreserve geen specifieke bestemming was aangewezen, heeft het
bestuur besloten om de post bestemmingsreserves om te zetten naar overige
reserves. De bestemmingsreserve ultimo 2018 ad € 3.547.708 en ultimo 2019 ad
€ 3.786.304 zijn geheel aangemerkt als overige reserves. Dit is aangepast in de
vergelijkende cijfers per 31 december 2018. Het kwantitatieve effect voor het
vermogen en resultaat per 31 december 2018 en 2019 is nihil.
Leningen waarvan de aflossingen en rentebetalingen plaatsvinden middels
schenkingen zijn met ingang van 2019 gepresenteerd onder de overlopende
passiva. Dit heeft geleid tot een verschuiving binnen de langlopende schulden.
De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.
Grondslagen van waardering van de balans

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Gronden in exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus
bijkomende kosten. Op gronden wordt niet afgeschreven. Gronden worden
aangehouden voor de doelstelling van de stichting. Er wordt rekening gehouden
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
In het kader van de verbetering van het inzicht, wordt in afwijking van de
bepalingen volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving de gronden aangemerkt
als “gronden in exploitatie”.
Overige 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.
Financiële vaste activa

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.
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

De voorraad is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs vermeerderd met
bijbehorende kosten of indien lager, tegen de marktwaarde per balansdatum.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde
van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van
een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald
aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden
er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van
baten lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
EIGEN VERMOGEN
Reserves en fondsen
De continuïteitsreserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting in
de termen van rentmeesterschap te kunnen waarborgen. De stichting bouwt de
continuïteitsresererve ten hoogte van de kosten van maximaal 1,5 maal de
jaarlijkse lasten van de werkorganisatie tezamen met de financiële lasten.
De overige reserves worden aangehouden voor de door het bestuur aangewezen
bestemmingen. Dit waren in het verleden de bestemmingsreserves.
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.
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SCHULDEN
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.
Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva worden de ontvangen leningen verantwoord
waarvan de rente en aflossingen plaatsvonden middels schenkingen. Deze
leningen worden gewaardeerd tegen reëele waarde zijnde de nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
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.
Grondslagen van de staat van baten en lasten

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal 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 de nog niet bestede baten volgens de
resultaatbestemmingen in de desbetreffende bestemmingsreserves
respectievelijk bestemmingsfondsen verantwoord. 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. Legaten worden
verantwoord als een bate zodra de omvang hiervan betrouwbaar kan worden
ingeschat.
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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.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht

opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een
uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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IV SPECIFICATIES
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2019
€

ACTIVA

2018

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Gronden in exploitatie
Boekwaarde per1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december

1.
8.390.649

8.296.746

8.161.357
126.01416.425.992

93.903

8.390.649

Voor een specificatie van de gronden verwijzen wij naar de bijlagen.
Brug Linge
Boekwaarde per1 januari
Afschrijving

6.600
1.200-

7.800
1.200-

Boekwaarde per 31 december

5.400

6.600

Houtopstand Tectona Agroflorestal Limitida

p.m.

p.m.

De houtopstand is in 2012 verkregen vanuit een
legaat en was in de akte van verdeling op nihil
gesteld.
Overige zakelijke rechten op onroerende
goederen inzake de Groenen Hof

Boekwaarde per1 januari

-

52.500

Desinvesteringen
Afschrijving

-

51.4521.048-

Boekwaarde per 31 december

-

Totaal materiële vaste activa

16.431.392

8.397.249

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor de materiële vaste activa variëren van
0% tot 10%.
De materiële vaste activa worden aangehouden in het kader van de doelstelling van
de stichting.
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Financiële vaste activa
Effecten

2.

2019
€

2018
€

9.604

9.497

Lening De Korenbloem
Boekwaarde per 1 januari

2.747

4.804

Aflossing

2./47-

2.057-

-

2.747

Boekwaarde per 31 december
De lening aan De Korenbloem is in 2019 afgelost.
Lening Thedinghsweert
Boekwaarde per1 januari

27.661

Aflossing

3.073-

Boekwaarde per 31 december

24.588

30.734
3.07327.661

Met Stichting Thedinghsweert zijn in 2010 afspraken gemaakt over rente en
aflossingen. 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.
Lening Van Andel Bio B.V.
Boekwaarde per 1 januari

-

-

Verstrekking
Aflossing

482.607
-

-

Boekwaarde per 31 december

482.607

-

De lening Van Andel Bio B.V. is afgesloten op 31 juli 2019.
De lening is rentevrij.
Aflossing geschiedt in een tweetal termijnen op 15 juli 2020 en 2021.
Totaal financiële vaste activa

516.799

39.905

De financiële vaste activa worden aangehouden in het kader van de doelstelling van
de stichting.
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Opstallen Kraaybeekerhof

3.
536.642

-

536.642

-

In verband met het faillissement van een exploitant van de opstallen op de
Kraaybeekerhof, heeft de stichting de opstallen aangekocht hoewel deze activiteit
buiten de doelstelling van de stichting valt. De opstallen zullen in het eerste kwartaal
van 2020 voor de boekwaarde, zijnde de netto-opbrengstwaarde, worden verkocht.

RC VAN ELDEREN
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2019
€
Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
De Zonnehoeve
Grote Kamp
De Korenbloem
De Watertuin
De Kromme Lepel
Zonnehorst
De Noorderhoeve
De Vijfsprong
s.O.G.K.
Rente ASN
Nog te facturen pacht
Nog door te belasten pachtbijdragen
Stichting Grondvest
Vooruitbetaalde bedragen

2018
€

4,

Totaal vorderingen en overlopende activa

47.189
3.137
3.233
493
1.188
1.592
15.000
4.305
15.055
2.003

26.762
1.150
1.635
4.390
75
3.196
7.622
35.000
2.722

93.195

82.552

93.195

82.552

De vorderingen worden aangehouden in het kader van de doelstelling van de
stichting.
Liquide middelen
Triodos Bank .819
Triodos Bank .197
Triodos Bank .827
ASN Bank .319

5.
185.282
129.956
1
87.777

103.863
268.638
1
87.702

403.016

460.204

De liquide middelen worden aangehouden ten behoeve van de
bedrijfsvoering van de stichting en in het kader van de doelstelling
van de stichting.
Totaal vlottende activa

1.032.853

542.756

KRC VAN ELDEREN
Registeraccountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden

gewaarmerkt d.d. 23 maart 2020
Paraaf

Pagina 39

|

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
TOELICHTING OP DE BALANS
2019
€

2018
€

PASSIVA
Eigen vermogen

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

6.

Stand per 31 december

415.108
420.671

353.505
61.603

835.779

415.108

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 werkorganisatie
tezamen met de financiële lasten over 2019 zijnde € 835.779. Deze reserveis niet vrij
besteedbaar.
Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

7.

Stand per 31 december

3.547.708
238.596

3.293.944
253.764

3.786.304

3.547.708

Om te bepalen of er in het verleden schenkingen zijn gedaan met een specifiek
oormerk, is door het bestuur getoetst of over de boekjaren jaren 2012 t/m 2018 giften
zijn verstrekt die nog niet zijn aangewend. Hierbij is vastgesteld dat alle geoormerkte
schenkingen, donaties en legaten zijn besteed aan hun bestemming waarvoor zij zijn
gegeven en dat op basis hiervan is gebleken dat er geen bestemmingsfonds behoeft
te worden gevormd. Deze reserve is vrij besteedbaar.
Totaal reserves en fondsen

4.622.083

3.962.816

Eeuwigdurende obligatielening

Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossingen via schenkingen boekjaar
Stand per 31 december

8.

955.500
629.500
6.0001.579.000

782.500
176.000
3.000955.500

Inzake de 1,5% eeuwigdurende obligatielening zal er maximaal € 2.499.500
uitgegeven worden, waarvan ultimo boekjaar in portefeuille € 920.500 en geplaatst €
1.579.000.
De eeuwigdurende obligatielening is afgezien van schenkingen aflossingsvrij.
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Langlopende schulden

9.

2019
€

2018
€

Schulden aan banken
Lening Triodos Bank 194
Stand per 1 januari
Aflossing boekjaar

1.050.000
50.000-

1.100.000
50.000-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

1.000.000
50.000-

1.050.000
50.000-

950.000

1.000.000

Stand per 31 december

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.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank .213
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 750.000.

Lening Triodos Bank .384

Stand per 1 januari
Aflossing boekjaar

1.240.697
51.282-

1.291.979
51.282-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

1.189.415
51.282-

1.240.697
51.282-

Stand per 31 december

1.138.133

1.189.415

In verband met de lening Triodos Bank .384 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 2,16%.
Aflossing geschiedt in 39 termijnen van € 12.821 per kwartaal en eindigt per 1 april
2026.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank .213
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 933.005.
Lening Triodos Bank .352

Stand per 1 januari
Aflossing boekjaar

164.617
5.949-

170.565
5.948-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

158.668
5.948-

164.617
5.948-

Stand per 31 december

152.720

158.669
KRC VAN ELDEREN
Registeraccountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden

gewaarmerkt d.d. 23 maart 2020

Pagina 41

Paraaf

|

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
TOELICHTING OP DE BALANS
2019
€

2018
€

In verband met de lening Triodos Bank .352 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 2,5%.
Aflossing geschiedt in 39 termijnen van € 1.487 per kwartaal en eindigt per 1 april
2026.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank .213
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 128.923.
Lening Triodos Bank .095

Stand per 1 januari
Aflossing boekjaar

1.004.619
32.034-

1.036.653
32.034-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

972.585
32.034-

1.004.619
32.034-

Stand per 31 december

940.551

972.585

In verband met de lening Triodos Bank .095 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1,8%.
Aflossing geschiedt in 118 termijnen van € 2.669 per maand en eindigt per 1 april
2027.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank .213
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 812.415.
Lening Triodos Bank .004
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar

2.700.000

-

Stand per 31 december

2.700.000

-

In verband met de lening Triodos Bank .004 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1,2%.
Aflossing geschiedt per 1 januari 2021.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank .213
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 0.

KRC VAN ELDEREN
Registeraccountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden

gewaarmerkt d.d. 23 maart 2020
Paraaf

Pagina 42

|

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
TOELICHTING OP DE BALANS
2019
€

2018
€

Lening Triodos Bank .075
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar

2.600.000

-

Stand per 31 december

2.600.000

-

In verband met de lening Triodos Bank .075 zijn de volgende bepalingen in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1,2%.
Aflossing geschiedt per 1 januari 2021.
De zekerheden zijn opgenomen na de toelichting op de lening Triodos Bank .213
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 0.
Lening Triodos Bank .213
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

443.500
22.175-

-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

421.325
44.350-

-

Stand per 31 december

376.975

-

In verband met de lening Triodos Bank .213 zijn de volgende bepalingen en
zekerheden in de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 1,9%.
Aflossing bedraagt 3.696 per maand en eindigt per 1 mei 2029.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 199.625.
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2019
€

2018
€

Zekerheden leningen Triodos Bank
- recht van hypotheek gevestigd op de percelen te Driebergen kadastraal bekend als
E 887, E 888, E 937, E 1506 en E 1685 (geldt alleen voor leningen .004 „075, .095,

- recht van hypotheek gevestigd op landbouwgrond gelegen aan de Gooijersdijk 18b20 te Driebergen-Rijsenburg (geldt alleen voor leningen .384, 352, 095, 004, .075
- recht van hypotheek gevestigd op landbouwgrond te Halsteren en te Vierlingsbeek
(geldt alleen voor leningen .095, 004, .075 en 213).
- recht van hypotheek gevestigd op Laageinde 20 te Halsteren (geldt alleen voor
leningen .095, 004, .075 en .213).
- recht van hypotheek gevestigd op landbouwgrond te Zeewolde (geldt alleen voor
leningen .004, 075 en 213).
- eerste pandrecht op pachtcontracten van De Kromme Lepel en De Watertuin (geldt
alleen voor leningen .095, .004, .075 en .213).
- eerste pandrecht op pachtcontracten van maatschap Naoberhoeve (geldt alleen
voor leningen .004, .075, en .213)
- eerste pandrecht op pachtcontracten van Boerz B.V. (geldt alleen voor lening .213)
- door de heer C. van Biert afgegeven borgstelling tot een gelimiteerd bedrag (geldt
alleen voor leningen .095, .004, .075 en .213).

Lening Triodos Sustainable Finance
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar
Aflossing boekjaar

600.000
-

-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

600.000
-

-

Stand per 31 december

600.000

-

In verband met de lening Triodos Sustainable Finance Foundation zijn de volgende
bepalingen en zekerheden in de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage is variabel en bedraagt per 31 december 2019 2%.
Aflossing geschiedt per 15 januari 2021.
Als zekerheid zijn opbrengsten vanuit het KIEM-project gesteld.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 0.
Totaal schulden banken

9.458.379

3.320.669
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2019
€

2018
€

Overige schulden

Lening P. Colruyt
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar

1.000.000

-

Stand per 31 december

1.000.000

-

In verband met de lening P. Colruyt zijn de volgende bepalingen en zekerheden in de
overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 2,4%.
Aflossing geschiedt per 3 oktober 2039.
Als zekerheid is een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 1.000.000.

Lening W.A. Stoop
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar

250.000

-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

250.000
50.000-

-

Stand per 31 december

200.000

-

In verband met de lening W.A. Stoop zijn de volgende bepalingen en zekerheden in
de overeenkomst opgenomen:
Het rentepercentage bedraagt 2%.
Aflossing bedraagt € 50.000 per jaar ingaande op 31 maart 2020 en eindigend op 31
maart 2024.
Als zekerheid is een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven.
Het schulddeel langer dan 5 jaar bedraagt € 0.
Lening J. van Garderen
Stand per 1 januari
Verstrekkingen boekjaar

250.000

-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

250.000
50.000-

-

Stand per 31 december

200.000

-

In verband met de lening J. van Garderen zijn de volgende bepalingen en zekerheden
Het rentepercentage bedraagt 2,25%.
Aflossing bedraagt € 50.000 per jaar ingaande op 31 maart 2020 en eindigend op 31
maart 2024.
Als zekerheid is een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven.
KRC VAN ELDEREN
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2019
€
Leningen o/g
Stand per 31 december

27.455

2018
€

27.455

De aflossingsverplichting komend boekjaar betreffen een viertal leningen.
Inzake deze leningen zijn geen afspraken over einddata gemaakt. Wel zijn zij
Van een deel van deze leningen wordt de rente of de aflossing jaarlijks geschonken.
Er zijn geen zekerheden gesteld.
Totaal overige schulden

1.427.455

27.455
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Overlopende passiva

2019
€

Lening o/g
Stand per 1 januari

21.558

Aflossing boekjaar

2018
€

23.146

1.588-

1.588-

Aflossingen komend boekjaar

19.970
1.588-

21.558
1.588-

Stand per 31 december

18.382

19.970

Deze lening betreffen ontvangen gelden welke “afgelost' wordt in termijnen, waarbij
de geldgever de periodieke aflossing schenkt. Er wordt geen rente berekend over de
lening.
Er zijn geen zekerheden gesteld.
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 Grondbeheer ter
beschikking is gesteld. Als er in de toekomst nieuwe bedragen worden overgemaakt
dan worden die aan deze verplichting toegevoegd.
Schenkingsleningen

Stand per 1 januari
Verstrekking in boekjaar
Aflossing boekjaar

19.000
9.600-

18.600
10.000
9.600-

Aflossingen komend boekjaar

9.400
5.000-

19.000
9.600-

Stand per 31 december

4.400

9.400

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.
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2019
€

Lening inzake aankoop “Naoberhoeve”
Stand per 1 januari
Aflossing boekjaar

2018
€

364.860
121.620-

486.480
121.620-

Aflossingen komend boekjaar

243.240
121.620-

364.860
121.620-

Stand per 31 december

121.620

243.240

De lening inzake aankoop "Naoberhoeve" is afgesloten op 12 juli 2017.
De lening is rentevrij en valt vrij in 5 jaarlijkse schenkingen.
Insteek
Stand per 1 januari
Vrijval insteek *

79.020
9.680-

89.963
10.943-

Vrijval komend boekjaar

69.340
9.085-

79.020
9.680-

Stand per 31 december

60.255

69.340

* Bij aanvang van een aantal pachtcontracten is door de pachter aan BDGrondbeheer een insteek betaald. Gedurende de looptijd van het betreffende
pachtcontract valt jaarlijks een deel van deze insteek vrij.

Totaal overlopende passiva

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden in komend boekjaar
Te ontvangen pachtnota's
Vacatievergoedingen
Vergoeding Wilhelminahoeve
Vergoeding Better Meetings
Duurzaaminvesteren.nl
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

246.745

384.038

283.614
15.055
3.200
50.000
21.250
75.000
61.970
137.293

139.264
7.622
4.604
35.454
142.488

647.382

329.432

10.
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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 2019
ongeveer € 102.000.
Schenkingen
Er worden door derden voor de komende 10 jaar periodieke
schenkingen verstrekt aan de stichting. Het recht op deze periodieke
schenkingen voor de komende 10 jaar bedraagt:

- voor het jaar 2020 totaal € 59.864,

- voor de periode 2020 - 2024 totaal € 206.441,
- voor de periode 2020 - 2029 totaal € 251.444.
Rechten met een looptijd van meer dan 10 jaar zijn niet
gekwantificeerd.
Belastingplicht
Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting is niet van
toepassing 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

De stichting heeft het voornemen om in 2020 obligatieleningen uit te
geven voor in totaal 15 miljoen euro.
Stichting Grondbeheer Biologisch-Dynamische Landbouw en
Stichting Loverendale worden in 2020, na goedkeuring door de
Triodos Bank en de Raad van Toezicht van Stichting Grondbeheer,
juridisch gefuseerd met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020.
De gronden van Stichting Loverendale met een omvang van 164
hectare en de bijbehorende schulden zullen overgaan naar Stichting
Grondbeheer Biologish Dynamische Landbouw. De leningen zullen
deels geherfinancierd worden.
De kosten met betrekking tot de fusie welke zijn verantwoord in 2019

bedragen € 17.385.

De opstallen op de Kraaybeekerhof welke verantwoord zijn als
voorraad op de balans ultimo 2019, zullen in het eerste kwartaal van
2020 voor de boekwaarde, zijnde de netto-opbrengstwaarde worden
verkocht.

In maart 2020 zijn door de Nederlandse overheid maatregelen
genomen tegen het coronavirus. Daarnaast zal het coronavirus de
komende periode nog de nodige (financiële) gevolgen hebben. De
gevolgen van het coronavrirus geeft geen nadere informatie over de

feitelijke situatie op balansdatum, zie ook ‘informatieverschaffing
over continuïteit naar aanleiding van het coranavirus’ onder de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
werkelijk
2019
€

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

begroot
2019
€

werkelijk
2018
€

11.
138.808
160.721
-

135.000
100.000
-

135.808
197.989
1.655
4.227

299.529

235.000

339.679

226.869
9.680
102.445
647.768
162

295.000
10.000
80.000
-

183.849
10.943
78.627
-

986.924

385.000

273.419

1.286.453

620.000

613.098

Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of
diensten

Pachtbijdragen
Vrijval insteeksommen
Doorbelaste pacht
Boekwinst grondverkoop *
Overige opbrengsten

Totaal Baten

12.

* De boekwinst grondverkoop betreft een eenmalige verkoop van grond welke niet in
overeenstemming is met doelstelling van de stichting.
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Toelichting lastenverdeling
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

13
Bestemming

Besteed aan
doelstelling

14
Eigen fondsenwerving

15
Beheer en
administratie

Totaal
2019

Begroot
2019

Totaal
2018

(rentmeesterschap)

Bestedingen

173.695

19.579

Uitvoeringslasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Algemene kosten

15.198
1.200
42.305

-

Uitvoeringslasten

58.703

Totaal

232.398

-

193.274

83.500

83.045

14.750
168.744

29.948
1.200
211.049

25.000
1.200
220.500

13.830
2.248
108.612

-

183.494

242.197

246.700

124.690

19.579

183.494

435.471

330.200

207.735

Uitgangspunt bij de toerekening van de kosten is de tijdsbesteding van de bestuursleden. Jaarlijks wordt op basis van deze tijdsbesteding
een sleutel berekend. Deze sleutel wordt vervolgens gebruikt om de resterende kantoor- en algemene kosten toe te rekenen aan
besteed aan doelstellingen, eigen fondsenwerving en beheer en administratie. Afschrijvingen worden toegerekend aan de doelstelling.
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werkelijk
2019
€

LASTEN
Lasten besteed aan doelstelling

werkelijk
2018
€

13.

Bestedingen
Pacht betaald aan derden

Eenmalige pachtlasten

Uitvoeringslasten

Lasten eigen fondsenwerving
Bestedingen
Fondswerving derden

begroot
2019
€

102.445
71.250
173.695

80.000
80.000

78.627
78.627

58.703

42.117

23.670

232.398

122.117

102.297

19.579

3.500

4.418

19.579

3.500

4.418

15.198

10.000

4.852

14.750

15.000

8.978

29.948

25.000

13.830

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

2.248

14.

Uitvoeringslasten

Uitvoeringslasten

15.

Personeelslasten

Begeleiding pachters
Fondswerving
Communicatie
Financieel beheer

Er zijn geen personeelsleden in dienst van de stichting.
Afschrijvingen
Brug Linge
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werkelijk
2019
€

Algemene lasten
Honoraria adviseurs
Jaarrekening
Administratie
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

Af: algemene lasten besteed aan
doelstelling

begroot
2019
€

werkelijk
2018
€

23.319
25.564
4.840
6.104
32.005
14.169
10.624
2.033
2.125
68.927
17.385
3.954

10.000
26.000
7.000
40.000
15.000
10.000
1.000
40.000
2.000
60.000
9.500

12.826
13.144
6.104
36.602
4.586
3.533
1.509
1.755
13.495
10.300
4.758

211.049

220.500

108.612

42.305

16.570

Algemene lasten beheer en
administratie

168.744

220.500

92.042

Totaal uitvoeringslasten

242.197

246.700

124.690

107
1.376
193.198-

209.000-

323
1.989
92.308-

191.715-

209.000-

89.996-

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

16.
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werkelijk
2019
€

begroot
2019
€

-

-

-

63.694
-

50.000
-

27.733
-

63.694

50.000

27.733

Splitsing bezoldiging
Voorzitter Raad van Bestuur
Secretaris/penningmeester Raad
van Bestuur (uren op jaarbasis
1.316 dit is 0,7 FTE)
Lid Publiciteit Raad van Bestuur
Lid Raad van Bestuur

werkelijk
2018
€

Driebergen Rijsenburg, 23 maart 2020

C
Dhr. C. van Biert
voorzitter

LJ

Dhr. T.C. Waller
secretaris/penningmeester
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V OVERIGE GEGEVENS
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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 2019
Ons oordeel
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2019 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 2019 en van het resultaat
over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 650
‘Fondsenwervende organisaties’ van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. 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.
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.

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 650
‘Fondsenwervende organisaties’ van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
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 Richtlijn 650
‘Fondsenwervende organisaties’ van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 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.
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
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.
Zwolle, 23 maart 2020
KRC Van Elderen Registeraccountants B.V.

w.g. drs. J. Bakker RA

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
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SPECIFICATIES VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA INZAKE GRONDEN
INCLUSIEF INSTEEK BĲ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
De boekwaardes worden in dit overzicht inclusief insteek gepresenteerd
status
opp. (ha.)

1 Zonnehoeve

1982

2 Hooge Kamp
Het Erve

1984
1990

3 De Grote Kamp

status

50,3000 pacht

uitgifte

looptijd

pacht

31-10-2021

48160 eigendom
4,5865 eigendom

erfpacht
erfpacht

16-7-2030
30-10-2026

1984

4,0480 eigendom

erfpacht

4 De Korenbloem

1990
1990

0,0000 eigendom
462011 pacht

5 Eindelienge

1991
1991

6 De Vijfsprong

deelnemings-

aanschaf_fings-

boekherw.
waarde per insteek

bijdrage

waarde

31-12-2018

142.750
110.096

137.395
102.914

31-10-2030

36.302

36.302

erfpacht
pacht

30-4-2019

126.014

125.398

3,1895 eigendom
1,0665 eigendom

erfpacht
erfpacht

1-5-2020
1-5-2020

60.768
21.237

1992
2019

3,1237 eigendom
14,3558 eigendom

erfpacht
erfpacht

1-2-2030
25-6-2049

7 Thedinghsweert

1995

27,7174 eigendom

erfpacht

8 De Vrolijke Noot

1997

42270 eigendom

9 De Noorderhoeve

1999

10 De Zonnehorst
De Zonnehorst
De Zonnehorst
De Zonnehorst

investering

aankopen

31-12-2019

464
917

-

-

137.859
103.831

-

-

-

36.302

616

126.014-

-

-

59.895
20.916

655
239

-

-

60.550
21.155

73.095
-

66.905
-

558
-

-

67.463
546.580

3-1-2027

594.382

553.442

5.113

-

-

558.555

erfpacht

21-11-2018

61.835

61.835

-

-

-

61.835

40270 eigendom

erfpacht

21-12-2038

118.779

106.916

594

-

-

107.510

2003
2010
2013

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

erfpacht
erfpacht
erfpacht

1-11-2029

76.444
42.790
24.840

70.764
42.790
24.840

524
-

-

-

71.288
42.790
24.840

2018

1,5357 eigendom

93.903

93.903

-

-

-

93.903

11 Kraaybeekerhof

2015

5,8139 eigendom

pacht

30-9-2045

2.071.643

2.071.643

-

-

-

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

615.219
225.601

-

-

-

615.219
225.601

13 De Hondspol

2016

308186 eigendom

erfpacht

28-4-2046

1.781.050

1.781.050

-

-

2.450.510

2019

94770 eigendom

erfpacht

28-4-2046

14 De Watertuin

2016

46164 eigendom

erfpacht

7-3-2048

260.899

15 Naoberhoeve

2017

37,0150 eigendom

erfpacht

12-7-2047

1.853.002

16 Boerz

2019

445050 eigendom

pacht

15-1-2021

17 Grotesteeg Weert

2019

11,8935 eigendom

pachtloos

Totaal gronden

3292166

63.132

desinvestering c.q.
boekreserve grond- waarde per

-

63.132

-

546.580

669.460

-

-

-

-

260.899

-

-

-

260.899

1.853.002

-

-

-

1.853.002

-

-

-

5.849.773

-

5.849.773

-

-

-

1.095.544

-

1.095.544

9680

8.035.343

-

16.356 652

8390649

8.311.629

Als gevolg van de stelselwijzing waarbij de insteek niet meer
onder de gronden wordt gepresenteerd:
Bedraagt de correctie:
Bedraagt de boekwaarde:

79.020

69.340

8.390.649

16.425.992
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