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Mission Statement Stichting Grondbeheer

Vitale landbouwgrond in goede handen over de generaties heen. Dat is waar Stichting
Grondbeheer voor staat. Wij maken de grond vrij zodat boeren in harmonie met hun omgeving
voedsel kunnen produceren. De aanpak van Stichting Grondbeheer garandeert
bodemvruchtbaarheid voor nu en alle generaties na ons. Als spin-off van de biologischdynamische landbouwmethode neemt de biodiversiteit en de kwaliteit van onze leefomgeving
toe. Stichting Grondbeheer wil zo bijdragen aan de ontwikkeling van een mooie aarde voor
mens, dier, plant en natuur.

Landbouw is de basis van ons bestaan.
Het is de bron van ons voedsel en bepaalt grotendeels de kwaliteit van onze leefomgeving.
Bij de pachters van Stichting Grondbeheer is onze biodynamische landbouwgrond in goede handen.
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Voorwoord
In de tijd waarin we nu leven lijkt alles niet alleen sneller te gaan, het gaat daadwerkelijk
ook sneller. Vroeger schreef je een brief, deed hem in een enveloppe met postzegel en
liep naar de brievenbus om hem te posten. Als je binnen een week antwoord had, was
dat snel. Niet alleen ons communicatieverkeer maar ook het tempo waarin we consumeren,
reizen en onze doelen willen halen is toegenomen. In de beleidsvorming zie je dezelfde trend:
politici moeten scoren in hun ambtstermijn van vier jaar en boeren krijgen korte
pachtcontracten. De crises waar we vandaag de dag mee te maken hebben klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, afname grondwaterkwaliteit en
bodemvruchtbaarheid - vragen echter om een langetermijnstrategie.
Grondbeheer biedt een langetermijnoplossing. Het werk van Stichting Grondbeheer is niet
‘snel’ en ‘sexy’ wat tot nu toe het genereren van publiciteit niet eenvoudig maakte. Door het
om te denken, wordt het juist een unique selling point. De indianen dachten zeven generaties
vooruit bij beslissingen. De aanpak van Stichting Grondbeheer garandeert
bodemvruchtbaarheid voor minstens zeven generaties na ons. Als spin-off wordt er door de
biologisch-dynamische aanpak ook een langetermijnoplossing geboden voor toename van
biodiversiteit en verbetering van de grondwaterkwaliteit. Met haar langetermijnaanpak wil
Stichting Grondbeheer zich de komende vijf jaar profileren zodat we daarmee de belangstelling
wekken van media, organisaties, bedrijven en beleidsmakers.
Grondbeheer houdt zich bij haar leest: vrij maken van landbouwgrond. Van een idealistische
organisatie willen we ons door ontwikkelen naar een club met een ‘can-do’-mentaliteit: we
gaan niet de hele wereld verbeteren, maar bieden een oplossing binnen onze eigen niche. Door
succesvol te zijn in onze niche willen we aantrekkingskracht ontwikkelen waarmee het
makkelijker wordt om donateurs, sponsors en fondsen te werven. In 2015 zullen we onze cirkel
van invloed in kaart brengen zodat we ons tot 2020 zonder energieverlies kunnen focussen op
het vrij maken van grond.
Gebruik in plaats van bezit. Dat is de opkomende duurzaamheidstrend waar Grondbeheer met
haar verhaal over vrije grond naadloos op aansluit. Niet alleen jongeren, maar mensen van alle
leeftijden, hechten steeds minder waarde aan materieel bezit. ‘Pay for use’ maakt dat onze
pachters - de boeren en tuinders - veel meer met minder geld kunnen doen: vitaal voedsel
produceren, biodiversiteit ontwikkelen, bodemvruchtbaarheid opbouwen en de lucht en het
grondwater schoonhouden. Grondbeheer wil de komende vijf jaar uitdragen dat je met het
loslaten van materieel bezit uiteindelijk als individu en gemeenschap meer kunt te bereiken.
Het werk van Grondbeheer is actueler dan ooit. Enerzijds gaat er de komende jaren een grote
groep biodynamische boeren en tuinders met pensioen, die geen bedrijfsopvolger in de familie
hebben. Anderzijds studeert er een nieuwe groep, enthousiaste boeren en tuinders aan de
Warmonderhof af, die geen ouders hebben met een boerenbedrijf. Door het vrij maken van
landbouwgrond kan Grondbeheer ervoor zorgen dat de nieuwe generatie het levenswerk van de
pensionado’s kan door dragen. In de komende vijf jaar wil Grondbeheer de groepen in kaart
brengen waarvoor ons werk relevant en accuut is. Deze groepen willen we betrekken bij het
werven van donateurs, fondsen en giften.

Stichting Grondbeheer Toekomstplan 2015-2020

4

Zonder verleden is er geen heden. Als we vitaal de toekomst willen ingaan, hebben we onze
bron van oorsprong te eren. Onze roots in de antroposofie willen we dan ook inzetten als
kracht om in de antroposofische gemeenschap donateurs, schenkers en fondsen te werven.
Sociale driegeleding - koopgeld, leengeld, schenkgeld - is hierbij een leidraad.
Geïnspireerd en gesterkt door bovenstaande vijf denkrichtingen wil Grondbeheer tussen 2015
en 2020 haar naamsbekendheid vergroten en donateurs, schenkers en fondsen werven. Daarbij
hebben we een duidelijk doel voor ogen: het vrij maken van zoveel mogelijk biodynamische
landbouwgrond.
Namens Stichting Grondbeheer, veel leesplezier!
Kees van Biert
Voorzitter Raad van Bestuur
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1. Visie
Stichting Grondbeheer is een onafhankelijke stichting die landbouwgrond loskoppelt van het
gebruikelijke economische verkeer door de grond vrij te maken. Vrije grond is gekocht met
schenkgeld waardoor het geen particulier eigendom meer is. Bij natuurgebieden vinden we dit
al heel gewoon. Het behoud van vruchtbare landbouwgrond is echter minstens zo belangrijk:
het is de bron van ons voedsel en bepaalt grotendeels de kwaliteit van onze leefomgeving.
Biodynamische boeren en tuinders pachten de vrije grond van Grondbeheer voor eerlijke
pachtprijzen, die gebaseerd zijn op het duurzaam producerend vermogen van de grond. Op die
manier hoeven onze pachters geen 'roofbouw' te plegen en kunnen zij de vitaliteit van de
bodems juist opbouwen. Als onze huidige pachters ooit met pensioen gaan, kunnen zij hun
stukje vitale aarde onbaatzuchtig doorschuiven naar de volgende generatie boeren en tuinders.
Vruchtbare landbouwgrond gaat op deze manier zonder tussenkomst van de fiscus van
generatie op generatie. Met het vrijmaken van biodynamische landbouwgrond biedt
Grondbeheer een eigentijdse oplossing voor duurzaam landbeheer en bedrijfsopvolging.
Nieuwe, vaak jonge, boeren hebben geen groot startkapitaal nodig. Ze huren hun bedrijf voor
de periode dat ze er werkzaam zijn.
Het werk van Grondbeheer is actueler dan ooit. Enerzijds gaat er de komende jaren een grote
groep biodynamische boeren en tuinders met pensioen, die geen bedrijfsopvolger in de familie
hebben. Anderzijds studeert er een nieuwe groep, enthousiaste boeren en tuinders aan de
Warmonderhof af, die geen ouders hebben met een boerenbedrijf. Door het vrij maken van
landbouwgrond zorgt Grondbeheer ervoor dat de nieuwe generatie het levenswerk van de
pensionado’s kan doordragen.
Schenkingen aan Grondbeheer hebben een eeuwigdurend rendement in de vorm van gezonde
bodem, goede voeding en het rendement in de vorm van pacht dat ingezet wordt om meer
vrije grond aan te kopen.

2. Terugblik
Stichting Grondbeheer bestaat 36 jaar. Zij is op 29 december 1978 opgericht om startende BDbedrijven te helpen en om continuïteit te garanderen voor BD-gebruik van landbouwgronden.
Op 1 januari 2015 heeft Grondbeheer 185 hectare in beheer waarvan 105 hectare gepacht en
80 hectare in eigendom. De grond is verpacht aan 13 bedrijven.
Vanaf 2009 is er steeds meer vraag ontstaan van BD-bedrijven naar vrije landbouwgrond en
ontwikkelde Grondbeheer de ambitie om te professionaliseren en te groeien. Dat deed zij door
te werken aan kennisontwikkeling over BD-landbouw, samenwerking, financiering, verpachting
van gronden, eigendom van gebouwen en opvolging. Daarnaast had Grondbeheer de
doelstelling om actief bij te dragen aan de communalisering. Daarmee werd bedoeld dat het
landbouw- of voedselproductiesysteem weer wordt gedragen door ‘ons allen’.
Tussen 2009 en 2013 is Grondbeheer erin geslaagd om een groot aantal van deze doelstellingen
concreet te maken. Grondbeheer heeft samenwerking gezocht met verschillende partners zoals
onder andere de BD-Vereniging en Stichting Demeter. Daarnaast heeft Grondbeheer in
samenwerking met het Louis Bolk Instituut een nieuw model ontwikkeld om de canon voor
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(erf)pacht te berekenen op basis van de kwaliteit van de grond en het soort bedrijf. Ook heeft
Grondbeheer beleid ontwikkeld ten aanzien van het in eigendom hebben van gebouwen en het
vraagstuk over opvolging. Vanaf 2010 is er een professionalisering ingezet op het gebied
communicatie en fondsenwerving.
In de afgelopen 5 jaar is Grondbeheer sterk geprofessionaliseerd, dit is terug te zien in de
interne organisatie, verslaglegging, boekhouding, jaarverslagen, communicatie en website.
Daarnaast is er beleid ontwikkeld ten aanzien van (erf)pacht, financiering, Rood/Groen en de
pensioenvraag van boeren. Ook de fondsenwerving heeft zich sterk ontwikkeld en is van 60
donateurs en 6.000 euro per jaar naar 300 donateurs en 60.000 euro per jaar gegaan. Ook heeft
Grondbeheer een ‘digitaal’ bereik ontwikkeld van 550 e-mailadressen voor de digitale
nieuwsbrief en meer dan 300 facebookfans eind 2014. Tot echte vernieuwing is Grondbeheer
echter niet gekomen en ook de gewenste groei met 100 ha heeft Grondbeheer niet kunnen
realiseren. Terugkijkend is Grondbeheer er minder goed in geslaagd om echt een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van kennis over BD-landbouw. De bijdrage aan de communalisering
was met name indirect door het stimuleren, en waar mogelijk ondersteunen, van de
ontwikkeling van BD-bedrijven.
De huidige aanwas van kapitaal houdt geen gelijke tred met de vraag naar grond van BDboeren. Voor grote groei is Grondbeheer de komende decennia afhankelijk van schenkingen en
legaten. Als Grondbeheer voldoende volume weet te ontwikkelen zal ze in de toekomst steeds
vaker uit eigen middelen (opbrengst van pacht) grond kunnen aankopen. Om naast de
ontwikkeling van fondsenwerving toch aan zoveel mogelijk aanvragen te kunnen voldoen, heeft
Grondbeheer in 2013 De Nieuwe Rentmeester (DNR) opgericht. DNR kan met vreemd vermogen
grond aankopen en uitgeven in (erf)pacht. Doordat DNR werkt met vreemd vermogen en de
canon is gebaseerd op het rentepercentage dat DNR betaalt plus een opslag voor de
organisatiekosten. Dit heeft tot gevolg dat de pacht in veel gevallen hoog is en daarmee kan
DNR niet voor alle bedrijven een oplossing bieden. Grondbeheer en DNR vormen een personele
unie.

3. Wat wil Grondbeheer de komende vijf jaar bereiken?
Het beleid van Grondbeheer voor de komende vijf jaar is samen te vatten in vier punten:
1) goed rentmeesterschap, 2) meer biodynamische landbouwgrond vrij maken,
3) naamsbekendheid vergroten en 4) verdere ontwikkeling van DNR.
3. 1 Goed rentmeesterschap
Goed rentmeesterschap vormt de basis van Grondbeheer. Het staat voor het mogelijk maken
van duurzame ontwikkeling van de landbouwgrond en de betreffende boerenbedrijven. In de
praktijk betekent dit dat Grondbeheer de landbouwgrond verpacht tegen voorwaarden die
biodynamische landbouw mogelijk maken. De canon is gebaseerd op de kwaliteit van de grond,
het soort bedrijf en de opbrengst die er via biodynamische landbouw af te boeren is. Daarnaast
is goed contact met de pachters belangrijk zodat Grondbeheer haar uitgangspunten en het
beleid kan laten aansluiten op de praktijk van de pachters. Om de pachters als groep te
ontmoeten, organiseert Grondbeheer jaarlijks een pachtersdag. Tevens is dit een gelegenheid
waarbij de pachters onderling ervaring en kennis kunnen uitwisselen.
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Ook organiseert Grondbeheer een jaarlijkse donateursdag die donateurs van Grondbeheer de
mogelijkheid geeft om de bedrijven en de boeren ‘van’ Grondbeheer te leren kennen. Op deze
manier werkt Grondbeheer aan communalisering en is er uitwisseling mogelijk tussen boer en
donateur.
3.2 Het vrij maken van biodynamische landbouwgrond
Goed rentmeesterschap zal altijd onze basis blijven, maar voor wat betreft de doelstelling
heeft groei in hectares en daarmee fondsen- of grondwerving de komende vijf jaar de hoogste
prioriteit. In 2020 wil Grondbeheer 20 hectares in eigen beheer vrijgemaakt hebben. Dit is een
ambitieus doel dat alleen bereikt kan worden met actief werven van donateurs, eenmalige
schenkingen en grote giften. Ook de huidige donateurs moeten binnenboord gehouden worden.
Grondbeheer zal zich dan ook steeds verder richten op de ontwikkeling als fondsenwervende
instelling.
Grondbeheer heeft een unieke USP: elke gedoneerde euro gaat naar grond. Uit recent
onderzoek blijkt opnieuw hoe belangrijk het voor gevers is dat hun euro’s optimaal besteed
worden. Er wordt aan NGO’s aangeraden om op zoek te gaan naar sponsoren die de
overheadkosten willen betalen, zodat donateurs weten dat hun hele gift aan de doelstelling
besteed kan worden. Grondbeheer heeft dit uitgangspunt al sinds haar oprichting. De laatste
jaren hebben we hier niet aan kunnen voldoen door voorinvesteringen. In de komende jaren zal
Grondbeheer aan dit uitgangspunt voldoen, de overheadkosten worden betaald uit de pacht en
rente.
3.3 Naamsbekendheid van Grondbeheer vergroten
Het doel van communicatie is om het ideaal van Grondbeheer onder de aandacht te brengen
van een zo breed mogelijk publiek. Grondbeheer is gediend met een goede naamsbekendheid,
omdat mensen makkelijker geld geven aan een doel dat ze kennen.
3.4 Samenwerking en ontwikkeling DNR
Grondbeheer en DNR hebben de doelstelling om de komende vijf jaar gezamenlijk te werken
aan de ontwikkeling van DNR. Er moet een financieringsconcept neergezet worden dat aankoop
en duurzame financiering van grond mogelijk maakt tegen redelijke prijzen, zodat er minimaal
een marktconforme canon ontstaat. Daarnaast moet de financiering zo vorm krijgen dat DNR
lange pachtcontracten kan aanbieden om zo voldoende ondernemerszekerheid voor boer en
investeerder te creëren.

4. Hoe gaat Grondbeheer dit doen?
4.1 Actieplannen voor goed rentmeesterschap
Waar mogelijk gaat Grondbeheer bestaande pachtcontracten indexeren aan de hand van het
Grondbeheer-model: het opbrengend vermogen van de grond bepaalt de hoogte van de
pachtprijs. Hierdoor ontstaat er een faire pacht die gebaseerd is op dezelfde uitgangspunten.
De aflopende (erf)pachtcontracten worden verlengd zodat de continuïteit van de betreffende
bedrijven ook voor de toekomst gewaarborgd is.
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Jaarlijks zal een pachtersdag georganiseerd worden met als doel om kennis en ervaring uit te
wisselen en de band met de pachters te versterken.
4.2 Actieplannen voor het vrij maken van biodynamische landbouwgrond
Een donateursbijdrage van 30 euro per jaar staat niet in verhouding tot de grondprijs van
60.000 euro per hectare: 2.000 donateurs van 30 euro maken jaarlijks 1 hectare grond vrij.
Naast het werven van nieuwe donateurs zal Grondbeheer zich de komende vijf jaar dan ook
richten op nieuwe wegen, zoals grote giften werven bij leven en overlijden, grond vragen en de
huidige leningen aflossen. Deze ‘nieuwe’ wegen zullen in elkaar grijpen. Een potentiële grote
schenker kan aangeven dat hij/zij Grondbeheer liever in zijn/haar testament opneemt of
andersom. Ook kan iemand in een gesprek aangeven dat hij/zij grond wil inbrengen onder
bepaalde voorwaarden.
4.2.1 Huidige donateurs behouden en nieuwe donateurs werven: 1.000 donateurs in 2020
Grondbeheer heeft op dit moment 300 vaste donateurs. In het Jaar van de Bodems (2015)
willen we dat aantal verdubbelen naar 600 donateurs. In het beleidsplan fondsenwerving gaan
we voor een groei van 10% per jaar. Als we voor een groei van 10% blijven gaan in de periode
2016-2020 hebben we in 2020 een kleine 1.000 vaste donateurs die gemiddeld 30 euro per jaar
schenken. We zullen in onze communicatie telkens de voordelen van periodieke schenking
opnemen en het aangaan van een schriftelijke overeenkomst voor 5 jaar ook stimuleren,
bijvoorbeeld door het weggeven van een gesponsord cadeau. Op die manier waarborgen we de
inkomsten uit fondsenwerving voor de komende vijf jaren. Daarnaast zal Grondbeheer beleid
ontwikkelen om de gemiddelde donateursbijdrage te verhogen.
Voor donateurs is het belangrijk om deel uit te maken van een succesvolle organisatie, die iets
bereikt. Dat motiveert om een bijdrage te (blijven) doen. Zodra Grondbeheer een drempel
passeert en jaarlijks wel een bedrijf kan vrijmaken, zal het veel makkelijker zijn om donateurs
te vinden voor een tweede bedrijf.
Het punt dat aan de verre horizon staat– na 2020 – is het beheer van 600 hectare. Dat betekent
een groei met 420 hectare en daarmee een bedrag van 31 miljoen euro. Omgerekend zijn dat
1.040.000 donaties van 30 euro.
4.2.2 Werven van substantiële bedragen (bij leven): 5 schenkers per jaar, dus 25 grote
schenkers in 2020
Een belangrijke nieuwe weg die Grondbeheer gaat bewandelen, is het werven van grote giften.
De bestuursleden scheppen de randvoorwaarde en doen het voorwerk zodat de optimale
voorwaarde worden gecreëerd voor de voorzitter van de raad van de bestuur en de voorzitter
van de raad van toezicht om grote schenkers te werven. Ook toezichthouders kunnen binnen
hun netwerk hier een actieve rol in spelen. In 2015, het Jaar van de Bodems, is het werven van
grote schenkers een belangrijk speerpunt. Ook in de jaren daarna zal deze manier van
fondsenwerving belangrijk zijn. Grondbeheer zorgt voor passende materialen waarmee
potentiële schenkers in een oogopslag de belangrijkste informatie van Grondbeheer kunnen
zien. Het uitgangspunt dat elke euro in grond wordt geïnvesteerd en schenkingen eeuwigdurend
rendement in de vorm van duurzame voeding, gezonde bodem en financiële middelen voor
meer vrije grond oplevert, is ook voor deze doelgroep een wezenlijke USP.
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4.2.3 Werven van substantiële bedragen (bij overlijden): 5 gesprekken over
nalatenschappen per jaar
Grondbeheer heeft als ideaal om de continuïteit van vruchtbare bodems voor huidige en
toekomstige generaties te bevorderen. Het gegeven dat nalatenschappen tot in lengte van
dagen meervoudig rendement leveren voor een betere wereld vormt een boodschap die
interessant kan zijn voor mensen die hun erfenis willen bestemmen voor de ontwikkeling van
een duurzamere wereld. Op dit moment wordt Grondbeheer zo nu en dan genoemd bij een
nalatenschap of legaat. De komende jaren wil Grondbeheer meer bekendheid geven aan deze
mogelijkheid. Een investering hierin levert geen zekerheid op het gebied van directe
inkomsten. Toch zijn legaten en nalatenschappen een goede mogelijkheid om middelen te
verwerven om hectares vrij te maken.
4.2.4 Grond vragen
Grondbeheer wil zoveel mogelijk vruchtbare landbouwgrond bewaren en ontwikkelen voor de
toekomst. Tot nu toe heeft Grondbeheer met name geprobeerd om geld te werven om grond te
kopen. De start van Grondbeheer bestond echter uit een gift in grond waarmee Grondbeheer
zijn eerste bedrijf (De Vier Jaargetijden) kreeg. Grondbeheer is er van overtuigd dat
grondwerven een goede manier is om de ambitie van groei in te vullen. De komende jaren gaat
Grondbeheer uitzoeken op welke manier en via welke kanalen we mensen en organisaties
bereid vinden om grond aan Grondbeheer te schenken of na te laten. Dit is een traject dat tot
nu toe nog niet ontwikkeld is en waar mogelijkheden liggen om te groeien.
4.2.5 Leningen aflossen
Een belangrijk middel tot groei zit voor Grondbeheer in het aflossen van de huidige leningen,
waarbij het aflossen van de lening voor de grond van de Kraaybeekerhof de hoogste prioriteit
heeft. Inzetten op gerichte donaties en schenkingen voor Kraaybeekerhof kan snel tot resultaat
leiden. In 2014 is er in samenwerking met Stichting Onroerend Goed Kraaybeekerhof, Landgoed
Kraaybeekerhof en Grondbeheer een masterplan ontwikkeld dat voor de komende vijf jaar het
uitgangspunt vormt voor de fondsenwering voor Kraaybeekerhof. Doel van het masterplan is om
de leningen op zowel grond als gebouwen af te lossen.
4.3 Actieplannen voor het vergroten van de naamsbekendheid
Door goed gebruik te maken van social media kunnen we verschillende doelgroepen bereiken
en bedienen. Ook willen we de samenwerking met verwante organisaties versterken en nieuw
samenwerkingen aangaan. De BD-Vereniging, Antroposofische Vereniging, Bionext,
Warmonderhof, Soil & More, Triodos Bank en Down2Earth zitten al in ons netwerk. De
voedselcoöperaties is een voorbeeld van een nieuwe groep waar we contacten mee willen
zoeken. Met het aanbieden van opinieartikelen aan kranten, deelname aan congressen, het
geven van lezingen en gastlessen over vrije grond willen we een nieuw publiek bereiken. Om
hiervoor in aanmerking te komen, zullen we de komende vijf jaar ook aandacht besteden aan
visieontwikkeling.
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4.4 Actieplannen voor samenwerking en ontwikkeling DNR
Het gezamenlijk ontwikkelen van financieringsproducten, zoals verschillende vormen van
grondsparen, staan op de agenda. DNR heeft hier de leiding en Grondbeheer ondersteunt waar
(financieel) mogelijk. Grondbeheer is en blijft een van de kapitaalverstrekkers voor DNR voor
de aankoop biodynamische bedrijven die uiteindelijk overgaan naar Grondbeheer. Waar
mogelijk zullen we gezamenlijk fondsen werven en communicatie verzorgen. Het werven van
fondsen is bedoeld om grond van DNR vrij te maken zodat deze kunnen overgaan naar
Grondbeheer.

5. Hoe gaat Grondbeheer dit betalen?
Stichting Grondbeheer heeft voor de komende vijf jaar een meerjarenbegroting opgesteld.
Deze begroting is defensief ingezet omdat Grondbeheer solide wil begroten en elke geschonken
euro altijd wil kunnen inzetten voor de aankoop van landbouwgrond. Grondbeheer heeft ook de
verwachte middelen uit schenkgeld defensief begroot en realiseert zich dat de begroting
hiermee niet in overeenstemming is met de genoemde doelstellingen voor fondsenwerving.
Grondbeheer kiest voor deze methode omdat zij in haar plannen en doelstellingen wil rekenen
met waarden die met zekerheid gerealiseerd kunnen worden. Grondbeheer heeft buiten de
meerjarenbegroting interne targets geformuleerd voor de extra fondsenwerving via grote
schenkers en legaten en voor de campagne voor Landgoed Kraaybeekerhof.
Grondbeheer heeft inkomsten uit pacht, rente en fondsenwerving. De inkomsten uit pacht en
rente worden aangewend om de operationele kosten van Grondbeheer te dekken. De inkomsten
uit fondsenwerving worden gebruikt om landbouwgrond aan te kopen. De bezoldiging van het
bestuur is opgesplitst in de categorieën Begeleiden pachters, Fondsenwerving, Communicatie,
Bestuur en Beleid, Financiën, en Algemeen. Hiermee is het inzichtelijk welke middelen
waarvoor worden ingezet. De posten Fondsenwerving derden en Communicatie derden
betreffende de kosten die gemaakt worden voor inhuur en materialen op de betreffende
onderwerpen.
Het beheersbudget neemt toe op het moment dat Grondbeheer grond kan aankopen met
schenkgeld, de pachtopbrengsten van deze nieuwe grond verhogen het beheersbudget. Naar
verwachting zal het beheersbudget in de komende 5 jaar bescheiden toenemen. Deze extra
inkomsten zullen zoveel mogelijk ingezet worden voor communicatie en fondsenwering en waar
mogelijk voor het vrij kopen van grond.
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MEERJARENBEGROTING ST. GRONDBEHEER
BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Geschonken aflossingen en rente
Algemene schenkingen
Legaten
Geoormerkte schenkingen / opbrengst campagnes
Totaal baten uit eigen fondswerving
Overige baten
Pachtbijdragen
Vrijval insteeksom
Doorbelaste pacht
Vergoeding insteek
Boekwinst verkoop
Overige opbrengsten
Opbrengsten uit rente en dividend
Totaal overige baten

Begroting
2015

Vooruitblik
2016

Vooruitblik
2017

Vooruitblik
2018

Vooruitblik
2019

Vooruitblik
2020

€ 3.500
€ 28.000
€0
€ 31.500
€ 63.000

€ 3.570
€ 28.560

€ 3.641
€ 29.131

€ 3.714
€ 29.714

€ 3.789
€ 30.308

€ 3.864
€ 30.914

€ 32.130
€ 64.260

€ 32.773
€ 65.545

€ 33.428
€ 66.856

€ 34.097
€ 68.193

€ 34.779
€ 69.557

€ 122.527
€ 10.944
€ 106.927
€ 1.200

€ 122.727
€ 10.944
€ 106.927
€ 1.200

€ 122.927
€ 10.944
€ 106.927
€ 1.200

€ 123.127
€ 10.944
€ 106.927
€ 1.200

€ 123.327
€ 10.944
€ 106.927
€ 1.200

€ 123.527
€ 10.944
€ 106.927
€ 1.200

€ 8.401
€ 249.999

€ 8.378
€ 250.176

€ 8.371
€ 250.369

€ 9.686
€ 251.884

€ 9.921
€ 252.319

€ 10.183
€ 252.781

€ 312.999

€ 314.436

€ 315.914

€ 318.740

€ 320.513

€ 322.338

€ 106.927

€ 106.927

€ 106.927

€ 106.927

€ 106.927

€ 106.928

€ 5.034
€ 49.749
€ 161.710

€ 5.134
€ 47.999
€ 160.060

€ 5.237
€ 46.249
€ 158.413

€ 5.342
€ 44.499
€ 156.768

€ 5.449
€ 42.749
€ 155.125

€ 5.558
€ 41.000
€ 153.485

€ 9.728
€ 6.970
€ 16.697

€ 9.728
€ 6.970
€ 16.697

€ 9.922
€ 7.109
€ 17.031

€ 10.121
€ 7.251
€ 17.372

€ 10.323
€ 7.396
€ 17.719

€ 10.529
€ 7.544
€ 18.074

€ 4.100
€ 1.900
€ 2.300
€ 8.300

€ 3.700
€ 1.500
€ 2.300
€ 7.500

€ 800
€0
€ 2.300
€ 3.100

€0
€0
€ 2.300
€ 2.300

€0
€0
€ 2.300
€ 2.300

€0
€0
€ 2.300
€ 2.300

€ 500

€ 1.500

€ 1.530

€ 1.561

€ 1.592

€ 1.624

€ 2.783
€ 8.894
€ 1.410
€ 6.419
€ 1.549
€ 9.970
€ 4.840
€ 11.132
€0
€ 3.872
€ 500
€ 1.000
€ 52.869

€ 2.839
€ 9.071
€ 1.438
€ 6.547
€ 1.580
€ 10.170
€ 4.937
€ 11.355

€ 2.895
€ 9.253
€ 1.467
€ 6.678
€ 1.611
€ 10.373
€ 5.036
€ 11.582

€ 2.953
€ 9.438
€ 1.496
€ 6.812
€ 1.644
€ 10.581
€ 5.136
€ 11.813

€ 3.012
€ 9.627
€ 1.526
€ 6.948
€ 1.676
€ 10.792
€ 5.239
€ 12.050

€ 3.073
€ 9.819
€ 1.557
€ 7.087
€ 1.710
€ 11.008
€ 5.344
€ 12.291

€ 3.872
€ 510
€ 1.020
€ 54.839

€ 3.872
€ 520
€ 1.040
€ 55.858

€ 3.872
€ 531
€ 1.061
€ 56.898

€ 3.872
€ 541
€ 1.082
€ 57.958

€ 3.872
€ 552
€ 1.104
€ 59.040

€ 239.575

€ 239.096

€ 234.402

€ 233.337

€ 233.102

€ 232.899

RESULTAAT voor aflossing
Aflossing Leningen
RESULTAAT na aflossing

€ 73.423
€ 50.000
€ 23.423

€ 75.340
€ 50.000
€ 25.340

€ 81.512
€ 50.000
€ 31.512

€ 85.403
€ 50.000
€ 35.403

€ 87.411
€ 50.000
€ 37.411

€ 89.439
€ 50.000
€ 39.439

Saldo beheersbudget 2010
Mutatie beheersbudget
Saldo beheersbudget

€ 1.779
€ 107.456-

€ 2.436
€ 105.020-

€ 7.323
€ 97.697-

€ 9.903
€ 87.794-

€ 10.574
€ 77.221-

€ 11.238
€ 65.982-

Som der baten
LASTEN
Besteed aan de doelstelling
Pacht betaald aan derden
Schenkingen Korenbloem
Bezoldiging RvB
Begeleiden pachters
Financieringskosten
Totaal besteed aan de doelstelling
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten schenkaktes
Fondensenwerving derde
Fondsenwerving RvB
Totaal kosten eigen fondsenwerving
Afschrijvingen
Basisstructuur pachtrelaties
Huisstijl en materialen
Overige zakelijke rechten op onroerend goed
Totaal afschrijvingen
Algemene kosten
Honoraria adviseurs
Secretariële ondersteuning
Kosten adm. +kwartaal rapportage
Accountantskosten
Kosten RvT
Communicatie derde & kosten
Communicatie RvB
Bestuur en beleid RvB
Financieel beheer RvB
Algemeen beheer RvB
Beheer en administratie
Reiskosten RvB
Overige kosten RvB
Overige algemene kosten
Totaal algemene kosten
Som der lasten

Targets Fondsenwerving RvB
Niet begroot, zie toelichting.
Grote schenkers / legaten
Campagne KBH

2015
€ 100.000
€ 200.000
€ 300.000

2016
€ 100.000
€ 200.000
€ 300.000
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2017
€ 100.000
€ 200.000
€ 300.000

2018
€ 100.000
€ 200.000
€ 300.000

2019
€ 100.000
€ 200.000
€ 300.000

2020
€ 100.000
€ 100.000
€ 200.000
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