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Doelen Stichting Grondbeheer

1. De stichting heeft tot doel de bevordering van de land- en tuinbouw in het kader van een
gezonde aarde, een gezonde economie en een gezonde voeding, één en ander volgens de
biologisch dynamische methode, waarvoor de grondslagen zijn gelegd door Rudolf Steiner.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het voor eigen rekening of als trustee in
eigendom, erfpacht, pacht of enigerlei andere vorm van gebruik verkrijgen, respectievelijk
beheren van onroerende zaken, in het bijzonder van hoeven en landbouwgronden in de meest
ruime zin en deze te bestemmen en in gebruik te geven voor de productie volgens de Biologisch
Dynamische Landbouwmethode, zoals deze in Nederland thans wordt vertegenwoordigd door de
Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Biologisch Dynamische Landbouwmethode,
gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. De stichting is als regel niet bevoegd tot het bezwaren en vervreemden van onroerende
zaken, behoudens in uitzonderingsgevallen na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht,
bedoeld in artikel 7 van deze statuten.

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
‘De boer op’ was het jaarthema van Stichting Grondbeheer voor 2015. Onder dit motto heeft
de Raad van Bestuur zich gericht op het verder ontwikkelend van de communicatie en het
werven van middelen om zo groei mogelijk te maken. Op veel vlakken was 2015 voor
Grondbeheer een succesvol jaar, zo ook op het gebied van communicatie en fondsenwerving
wat zich mede dankzij een legaat, uitten in een mooi financieel resultaat van ruim € 250.000.
Ondanks de goede resultaten bleef Grondbeheer in 2015 zoeken naar mogelijkheden om ook via
andere kanalen dan fondsenwerving de footprint van Grondbeheer te vergroten. Grondbeheer
is in 2015 op vele manieren ‘De Boer’ op gegaan en hieruit ontstonden verschillende contacten
en ideeën om Grondbeheer verder te ontwikkelen. Eind 2015 ontstond het idee om te
onderzoeken of het mogelijk is om eeuwigdurende obligaties uit te geven en het bestuur heeft
daarna direct een begin gemaakt met het uitwerken van dit idee. Zo heeft Grondbeheer onder
andere een stakeholder-en marktscan gedaan om te onderzoeken of er vraag is naar
eeuwigdurende obligaties van Grondbeheer. Uit dit de vele gesprekken die we hiervoor
gehouden hebben kwam naar voren dat het idee van de eeuwigdurende obligaties over het
algemeen erg goed ontvangen wordt. Naar aanleiding van deze reacties is Grondbeheer gestart
met het schrijven van een prospectus en hebben we een eerste folder gemaakt om de markt
verder te onderzoeken.
In 2016 zal Grondbeheer zich richten op de communicatie en fondsenwering in de vorm zoals
we dat ook in 2015 hebben gedaan. Daarnaast zal het product ‘Eeuwigdurende Obligaties’
verder uitgewerkt worden en heeft het bestuur de ambitie om in 2016 voor € 2.499.500
eeuwigdurende obligaties uit te geven.
“Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen,” aldus Paulo Coelho. Vol
vertrouwen en met goede moed zullen wij dan ook weer de boer op gaan om met hoofd, hart
en handen de doelstellingen voor 2016 te realiseren.

Kees van Biert
Voorzitter Raad van Bestuur
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1. Intern
De RvB bestaat uit Kees van Biert (voorzitter), Loes van Loenen (communicatie &
fondsenwerving, tot 31-1-2016) en Severijn Velmans (penningmeester & secretaris). Loes van
Loenen heeft aangegeven dat ze per 30-1-2016 haar rol als bestuurder zal neerleggen. De RvB
zal in afstemming met de RvT zoeken naar nieuwe bestuurder met als kerngebied
communicatie en fondsenwerving.
De RvT bestaat uit Max Rutgers van Rozenburg (voorzitter), Christina van Tellingen (lid), Willem
Meijers (lid) en Ronald van der Giessen (lid).
Omdat Loes van Loenen begin 2016 afscheid zal nemen als bestuurslid en omdat er nog geen
nieuw bestuurslid benoemd is voor de rol van Loes is er een beknopt plan voor de
communicatie en fondsenwerving geschreven. Het plan omvat een aantal acties en de
basiscommunicatie van Grondbeheer. Hierdoor is de continuïteit op dit vlak voor Grondbeheer
in 2016 geborgd, maar blijft er ook voldoende ruimte voor de opvolger van Loes om in 2016 zelf
een stuk invulling aan de communicatie en fondsenwerving te geven.
Loes heeft aangegeven dat ze na het beëindigen van haar bestuursfunctie nog wel beschikbaar
is om werkzaamheden voor Grondbeheer te doen. Praktisch betekent dit dat Annelijn, deels in
samenwerking met Loes zorg zal dragen voor onder andere de nieuwsbrieven die in 2016
verstuurd zullen worden. Naast de nieuwsbrieven zal Annelijn ook de werkzaamheden die ze de
afgelopen jaren voor Grondbeheer heeft gedaan blijven verrichten inclusief een aantal extra
werkzaamheden en activiteiten.
In 2015 lag de focus van het werkplan en van het beleid van Grondbeheer op het vergroten van
de naamsbekendheid en het werven van fondsen. De naamsbekendheid is flink gegroeid, net als
het aantal donateurs. Ook het saldo van de ontvangen schenkingen was aanzienlijk hoger dan
begroot. In 2016 zal Grondbeheer dit beleid vasthouden, maar wil daarnaast onderzoeken of er
mogelijkheden zijn om via het uitgeven van eeuwigdurende obligaties extra middelen aan te
trekken zijn. Grondbeheer ziet dat het ingezette beleid succesvol is, maar realiseert zich dat
dit succes onvoldoende is om op korte termijn een wezenlijk grotere bijdrage te kunnen
leveren aan het beschikbaar stellen van landbouwgrond voor BD landbouw.
2. Beleid
Zoals in de voorgaande paragraaf geschetst zal Grondbeheer in 2016 aan het ingezette beleid
op het gebied van communicatie en fondsenwerving vasthouden, maar ook op andere manieren
werken aan een perspectief om te groeien. Grondbeheer zal eind 2015 en begin 2016 het plan
om eeuwigdurende obligaties uit te geven verder uitwerken. Grondbeheer zal voor dit plan een
aparte projectbeschrijving maken inclusief een projectbegroting en deze ter goedkeuring
aanbieden aan de RvT.
In 2015 heeft Grondbeheer besloten om vast te houden aan het uitgangspunt dat elke
geschonken euro in grond geïnvesteerd wordt. Mocht het lukken om in 2016 een nieuwe vorm
van financiering te organiseren dan zal het een vorm zijn die dit principe respecteert. Dit
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principe vormt het fundament onder Grondbeheer en waarborgt de continuïteit. Grondbeheer
kiest ervoor om te blijven werken vanuit het ideaal van vrije grond. Dit betekent dat zij haar
groeidoelstelling moet afstemmen op de beschikbare middelen en mogelijkheden. Voor het
komende jaar heeft Grondbeheer drie kerntaken geformuleerd: goed rentmeesterschap,
communicatie & fondsenwerving en het ontwikkelen en beschikbaar maken van de
eeuwigdurende obligaties.

3. Financiën
Grondbeheer heeft inkomsten uit pacht, rente en fondsenwerving. In 2016 komt daar mogelijk
een inkomstenbron uit eeuwigdurende obligaties bij. In de begroting van 2016 is nog geen
rekening gehouden met inkomsten uit eeuwigdurende obligaties. Ook de eventuele
projectkosten voor het uitgeven van de eeuwigdurende obligaties zijn nog niet opgenomen. De
RvB zal een apart projectplan schrijven voor het uitgeven van obligaties en hier, inclusief de
bijbehorende begroting, separaat akkoord voor vragen bij de RvT.
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. Grondbeheer verwacht in 2016 € 70.000 aan schenkgeld te mogen ontvangen.
Hiermee kan Grondbeheer ongeveer 1,5 ha landbouwgrond aankopen.
Grondbeheer verwacht afgerond € 243.000 aan overige baten binnen te krijgen. Deze baten
bestaan voor 90% uit pacht en doorbelaste pacht. Grondbeheer verwacht €146.012 aan kosten
te hebben voor pacht aan derden, financieringskosten en het begeleiden van pachters (€ 5.082
begroot). Daarnaast is er € 11.581 begroot voor fondsenwerving. De overige lasten bedragen €
7.565 voor afschrijving en € 68.800 voor algemene kosten. De algemene kosten bestaan o.a. uit
bestuurskosten, kosten voor communicatie, boekhouding en accountant en reiskosten (zie
bijlage 1 voor de begroting). Grondbeheer heeft ervoor gekozen om de bezoldiging van het
bestuur op te splitsten in categorieën waardoor beter inzichtelijk wordt welke middelen
waarvoor ingezet worden. Deze categorieën zijn in de begroting en de jaarrekening terug te
vinden zoals Begeleiden pachters, Fondsenwerving, Communicatie, Bestuur en Beleid,
Financiën en Algemeen. De posten Fondsenwerving derden en Communicatie derden
betreffende de kosten die gemaakt worden voor inhuur en materialen op de betreffende
onderwerpen.
Kees van Biert heeft besloten in 2016 af te zien van zijn bestuursvergoeding. Deze middelen
worden voor het grootste deel ingezet voor extra fondsenwerving. Daarmee komt het totaal
beschikbaar budget voor communicatie en fondsenwerving op € 36.567,- in 2016.
4. De Nieuwe Rentmeester
Grondbeheer heeft in 2013 Stichting De Nieuwe Rentmeester opricht. Tot nu toe was de
verbinding tussen beide stichtingen gewaarborgd via een personele unie. In 2014 is besloten
dat de RvT van Grondbeheer ook toezicht houdt op De Nieuwe Rentmeester. In 2015 is deze
juridisch vorm geëffectueerd.
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5. Pachtbeleid en pachters
Grondbeheer heeft een pachtbeleid ontwikkeld dat uitgaat van een canon die gebaseerd is op
de kwaliteit van de grond en het soort bedrijf. Omdat Grondbeheer momenteel niet in de
positie is om nieuwe bedrijven aan te kopen en de meeste bestaande bedrijven een nog lopend
(erf)pachtcontract hebben, is deze methode nog weinig in de praktijk toegepast. In 2015 heeft
Grondbeheer met een aantal bedrijven gesproken die er voor openstonden om de indexering
(deels) via het model van Grondbeheer te berekenen. Dit met als doelstelling om uiteindelijk
voor elk bedrijf via dezelfde sleutel te werken en om tot een faire canon te komen. Bij één
bedrijf is deze manier van indexeren / bepalen van de canon na goed overleg in 2015
toegepast. Bij enkele andere bedrijven is er en tussenvorm afgesproken. In 2016 zal
Grondbeheer dit proces ook voor enkele andere bedrijven in gang zetten en lopende trajecten
afronden.
Sinds 2011 wordt een jaarlijkse pachtersdag gehouden. De ontmoeting met de pachters heeft
als doel om bij te praten, elkaar te inspireren en plannen te maken voor het nieuwe jaar.
Hoewel de opkomst over het algemeen hoog is, merken we dat het voor de boeren en tuinders
een relatief grote belasting is om er een dag voor vrij te maken. Grondbeheer zal de
pachtersdag van 2015 evalueren om te horen of de huidige vorm van de pachtersdag nog past
bij de wensen en verwachtingen. Mogelijk zoekt Grondbeheer een andere vorm voor de
pachtersdag of wordt het een twee jaarlijkse dag.

6. Communicatie
6.1 Doelen en middelen
De communicatie heeft enerzijds als doel om de naamsbekendheid van Grondbeheer te
vergroten en anderzijds om de achterban betrokken te houden en nieuwe donateurs/schenkers
voor de stichting te werven. Onze achterban bestaat uit donateurs, (periodieke) schenkers,
eenmalige giftgevers en relaties, zoals media en oud-bestuurders. Daarnaast is er een
groeiende groep geïnteresseerden die zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en fans die
de Facebook-pagina van Grondbeheer liken. Omdat onze groep donateurs voor een groot deel
uit oudere mensen bestaat die graag iets tastbaars in handen heeft, geven we nog één keer per
jaar een papieren nieuwsbrief uit. Ook sturen we -indien relevant- papieren brieven per post.
Voor het persoonlijke contact organiseert Grondbeheer in juni met de BD-vereniging een
jaardag voor donateurs en betrokkenen.
Op de website willen we onze pachters, de ‘grondbeheerders’ beter naar voren brengen,
zowel in tekst als in beeld wordt dit in 2016 verbeterd.
Door de verhuizing van Grondbeheer van Dronten naar Driebergen ontbreken op o.a. de
enveloppen nog de juiste adresgegevens. In 2016 wordt dit in orde gemaakt met nieuw
drukwerk, danwel stickeren.
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In 2015 heeft Grondbeheer het aanbod gekregen om van een illustrator die Grondbeheer een
warm hart toedraagt een gratis illustratiefilmpje te krijgen in de stijl van ‘Help Humus’. In
2016 wordt dit filmpje gemaakt.
6.2 Nieuwsmomenten
In 2016 zullen we vier eigen nieuwsmomenten creëren die we via de website, Facebook, de
digitale nieuwsbrief en waar mogelijk met persberichten de wereld inbrengen. Door middel
van het naar buiten brengen van een opinieverhaal proberen we net als in 2015 mediaaandacht voor het thema ‘vrije grond’ te genereren.
Met het animatiefilmpje kan met name op Facebook veel activiteit gegenereerd worden.
In 2015 is een lezing ontwikkeld. Met deze lezing willen we in 2016 naar buiten treden om
zowel het belang van vrije grond en het bestaan van Grondbeheer onder de aandacht te
brengen, als om onder de luisteraars donateurs te werven.
7. Fondsenwerving
In 2016 zetten we in op het werven van donateurs en/of periodieke schenkers.
7.1 Werven van donateurs e/o periodieke schenkers
Op dit moment heeft Grondbeheer 425 donateurs. Het donateursbestand ziet er als volgt uit
(cijfers november):
• 48 periodieke schenkers, waarvan de periode nog niet is afgelopen
• 87 mensen met een doorlopende machtiging
• 290 mensen die in de afgelopen drie jaar jaarlijks een gift hebben overgemaakt
We streven ernaar om eind 2016 in totaal 600 vaste donateurs, jaarlijkse giftgevers en
periodieke schenkers te hebben. Donateurs of mensen die al 3 jaar en langer een gift
overmaken blijven we attenderen op de mogelijkheid tot het doen van een periodieke
schenking. Het voordeel van de schenker is optimaal belastingvoordeel. Het voordeel voor
Grondbeheer is zekerheid over de gift voor de komende vijf jaar.
Daarnaast willen we het aantal startende/eenmalige giften uitbreiden door middel van een
sponsorloop in combinatie met de gastlessen en aandacht voor Grondbeheer in een
winkel(keten).
7.2 Campagnes
De campagnes zijn tot nu toe geen goede manier gebleken om veel schenkgeld richting
Grondbeheer te krijgen. Wel zijn de campagnes belangrijk om de lokale betrokkenheid te
stimuleren op & rond een bedrijf. Op de website zijn de campagnes onvoldoende up-to-
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date. Hoe Grondbeheer verder wil gaan met dit soort campagnes moet in 2016 nader
uitgewerkt worden.

8. Samenwerking
Samenwerking met partners in de BD-sector blijft belangrijk voor Grondbeheer. Met de nieuwe
activiteit ‘de sponsorloop’ wordt het mogelijk om bedrijven ook als (hoofd)sponsor aan
Grondbeheer te koppelen. In 2016 willen we dit verder uitbouwen. Ook de samenwerking met
een winkel(keten) was succesvol in 2015 en kan in 2016 herhaald worden.
We zetten in op een betere samenwerking met onze pachters, en met aan ons gelieerde
personen en organisaties, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische
Artsen.
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BEGROTING ST GRONDBEHEER 2016

Begroting
2015

Begroting Vooruitblik
2016
2017

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
Opbrengsten uit rente en dividend
Totaal overige baten

€ 3.500
€ 28.000
€0
€ 31.500
€ 63.000

€ 4.500
€ 32.000

€ 4.500
€ 32.000

€ 33.500
€ 70.000

€ 33.500
€ 70.000

€ 122.527
€ 10.944
€ 106.927
€ 1.200
€ 8.382
€ 249.980

€ 124.560
€ 8.643
€ 100.000
€ 1.200
€ 8.540
€ 242.943

€ 124.560
€ 8.643
€ 100.000
€ 1.200
€ 8.540
€ 242.943

Som der baten

€ 312.980

€ 312.943

€ 312.943

LASTEN
Besteed aan de doelstelling
Pacht betaald aan derden
Begeleiden pachters
Financieringskosten
Projectkosten
Totaal besteed aan de doelstelling

€ 106.927
€ 5.034
€ 49.749

€ 100.000
€ 5.082
€ 40.930

€ 100.000
€ 5.082
€ 39.430

€ 161.710

€ 146.012

€ 144.512

€ 9.728
€ 6.970
€ 16.697

€ 5.228
€ 6.353
€ 11.581

€ 5.228
€ 6.353
€ 11.581

€ 4.100
€ 1.900
€ 2.300
€ 8.300

€ 2.250
€ 750
€ 2.300
€ 2.265
€ 7.565

€ 2.250
€ 750
€ 2.300
€ 2.265
€ 7.565

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

€ 500
€ 2.783
€ 8.894
€ 1.410
€ 17.109
€ 2.795
€ 12.887
€ 5.082
€ 10.769
€ 3.872
€ 500
€ 2.200
€ 68.800

€ 750
€ 2.783
€ 8.894
€ 1.410
€ 17.109
€ 2.795
€ 12.887
€ 5.082
€ 10.769
€ 4.780
€ 500
€ 2.200
€ 69.958

€ 239.575

€ 233.958

€ 233.616

€ 73.405

€ 78.984

€ 79.327

€ 1.761
€ 360.858

€ 341
€ 361.199

€ 684
€ 361.883

Mutatie bestemmingsreserve / beschikbaar aankopen € 73.944
Saldo bestemmingsreserve
€ 2.780.546

€ 78.643
€ 2.859.189

€ 78.643
€ 2.937.832

Kosten eigen fondsenwerving
Fondensenwerving derde
Fondsenwerving RvB
Totaal kosten eigen fondsenwerving
Afschrijvingen
Basisstructuur pachtrelaties
Huisstijl en materialen
Overige zakelijke rechten op onroerend goed
Brug Thedinghsweert
Totaal afschrijvingen
Algemene kosten
Honoraria adviseurs
Kosten adm. +kwartaal rapportage
Accountantskosten
Kosten RvT
Communicatie derde & kosten
Communicatie RvB
Bestuur en beleid RvB
Financieel beheer RvB
Algemeen beheer RvB
Reiskosten RvB
Overige kosten RvB
Overige algemene kosten
Totaal algemene kosten
Som der lasten
RESULTAAT
Mutatie continuiteitsreserve
Saldo continuiteitsreserve
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