JAARREKENING 2019
STICHTING LANDSCHAPSBEHEER
BOXMEER

Datum van oprichting: 28 oktober 2009

Stichting Landschapsbeheer Boxmeer – Jaarrekening 2019

Bestemming resultaat
Het bestuur heeft in zijn vergadering van besloten om het batig resultaat van € 14.721,63
als volgt te verdelen:
1. Reserve NK Maasheggenvlechten
€. 2.000,00;
2. Bestemmingsreserve aankoop gronden.
€ 12.721,63.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Natuurgronden
Balanswaarde gronden in de Maasheggen
Aankoopdatum
31 januari 2013

Kad. Aanduiding
Boxmeer sectie R869

Opp. In ha.
Aankoopbedrag
0.14.55 HA
€ 1.465,00

5 november 2014

Boxmeer sectie M497

1.16.65 HA

5 november 2014
5 november 2014

Boxmeer sectie K527
Vierlingsbeek sectie L454

0.02.65 HA
0.30.30 HA

31 december 2016

Balanswaarde

€ 23.330,95
€ 24.795,95

AFWAARDERING GROND
Voor het bepalen van de balanswaarde van de gronden in eigendom zijn de verwervingskosten
gehanteerd verminderd met de waardeveranderingssubsidie.
In 2016 werd een bedrag van € 11.408,79 ontvangen in verband met de waardedaling van de grond
van een deel van perceel Boxmeer sectie M497 wegens de omzetting van agrarische- naar een
natuurbestemming. Het betreft de aanleg van een poel en de ondergrond nieuwe heggen. Deze
waardedaling wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgekeerd nadat deze
bestemmingswijziging met daaraan gekoppeld een kwalitatieve verplichting bij notariële akte is
vastgelegd. Deze verplichting houdt in dat deze bestemming (poel) ook in opvolgende aktes
vastgelegd wordt en door nieuwe eigenaren gerespecteerd dient te worden (kettingbeding)
Kas
Saldo in kas groot € 200 t.b.v. het NK Maasheggenvlechten. De kas is in beheer bij de heer T. van
Lankveld.
Rabo rekening courant
Het saldo van rekening-courant rekening bedraagt per 31 december 2019 € 3.566,56.
Rabo spaarrekening
Het saldo van de Bedrijfsspaarrekening bedraagt € 164.186,18 per 31 december 2019. Het saldo is
zonder boete direct opvraagbaar.
Kortlopende vorderingen
Voor onderhoud en controle van een natuurstrook nabij het woningbouwproject Maashaeghe is eind
december 2019 een factuur verstuurd van € 1.000. De betaling heeft eind van het jaar nog niet
plaatsgevonden.
Vooruitbetaalde kosten
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Niet van toepassing.

PASSIVA
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve, groot € 35.000, is bestemd voor dekking van risico’s op korte termijn.
Wanneer onverhoeds bijdragen wegvallen, zullen er maatregelen getroffen moeten worden om het
exploitatietekort te verminderen, om de continuïteit van de stichting te waarborgen. Dit is met name
van belang voor het kunnen blijven beheren van de natuurterreinen, De reserve fungeert als buffer.
Bestemmingsreserve: Reserve NK Maasheggenvlechten
De reserve, na toevoeging van € 2.000, vanuit het resultaat 2019 groot € 10.000, wordt aangehouden
om tegenslagen in de toekomst op te kunnen vangen. Dit kan spelen wanneer bijdragen van
gemeenten en andere organisaties niet meer toereikend zijn. De reserve kan dan gebruikt worden
om het geplande evenement toch doorgang te laten vinden en nog de tijd te hebben alternatieve
bronnen van inkomsten te vinden voor toekomstige kampioenschappen.
Bestemmingsreserve aankoop percelen Beugen (Heerstraatsche Weiden).
Met Staatsbosbeheer is overeengekomen dat een zestal percelen, met een totale oppervlakte van
11.85.80 ha., nabij de Beugense Maasstraat worden overgenomen. De transportakte zal begin 2020
door partijen worden ondertekend.
Met de aankoop is een bedrag gemoeid van € 137.007. Voor tegemoetkoming in de proceskosten
voor het project “Herstel Maasheggen” moet bovendien nog eenmalig een bedrag per afgenomen
ha. worden betaald. Over dit laatste bedrag moet nog overeenstemming worden bereikt. Voorlopig
wordt uitgegaan van afgerond € 1.200. Hiermee komt het totale bedrag van verwerving op
€ 138.207.
In verband met deze aankoop is bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een subsidie aangevraagd. Bij
schrijven van 16 oktober 2019 is een bijdrage van maximaal € 50.000 toegekend. Dit bedrag wordt
voor een periode van twee jaar gereserveerd, waarna de toekenning vervalt.
Uitgaande van de maximale subsidie komen de netto verwervingskosten op € 138.207 te
verminderen met € 50.000 is € 88.207, welk bedrag wordt gereserveerd.
Bestemmingsreserve aankoop Gronden
In de Maasheggen worden waarschijnlijk de komende jaren door verschillende organisaties
(waaronder het GOB) brede stroken grond met heggen of graslanden met heggen te koop
aangeboden aan onze Stichting. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is in 2014 opgericht door de
provincie Noord-Brabant. Doel is het volledig realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (voorheen
de ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones). Voor de Maasheggen betekent dit
dat de gronden, in bezit van de Provincie, met waardeverminderingssubsidie te koop aangeboden
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worden aan geselecteerde partijen ten behoeve van natuurrealisatie. De Stichting voegt vanuit het
batig resultaat van € 12.721,63 2019 toe aan deze bestemmingsreserve (zie Resultaatbestemming
vermeld onder Balans 2020).
Kortlopende schulden
Betreft een factuur van Van Keijsteren (€ 43,79), een declaratie van groep Oeffelt (€ 52,59) i.v.m.
uitgaven koek en koffie alsmede een declaratie van € 360 voor de vrijwilligersdag groep Oeffelt. Deze
verplichtingen zijn in 2020 pas betaald maar hebben betrekking op boekjaar 2019.
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Stichting Landschapsbeheer Boxmeer
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN.
BATEN

In 2019 zijn bijdragen ontvangen van de gemeenten Boxmeer en Cuijk, het Waterschap Aa en Maas
en het Brabants Landschap.
De horeca-activiteiten hebben door de slechte weersomstandigheden geleid tot een behoorlijk
verlies. Dit verlies is ten laste gebracht van de exploitatie en niet van de bestemmingsreserve NK
Maasheggenvlechten.
De huur van de tent is in 2019 fors duurder geweest dan in 2018. De verhuurder van de afgelopen
jaren stopt met zijn activiteiten. Het ziet ernaar uit dat de huurkosten de komende jaren verder
zullen stijgen.

Het betreft de baten en lasten van de werkzaamheden in de Maasheggen over 2019.
Deze werkzaamheden worden door de Stichting verricht door de vrijwilligersgroepen Boxmeer (De
Loerangel) en Oeffelt.
Onder “Overige opdrachtgevers” behoren: VNC, Maashaeghe Properties CV en een agrariër.
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De beide STIKA-subsidies (voor bestaande en nieuwe elementen) zijn toegekend voor de periode
2014-2019. De ANLB-subsidie wordt ontvangen voor een heggetje achter Groeningen en enkele
andere perceeltjes. De pacht voor een perceel landbouwgrond is in 2018 beëindigd. Er is daarom in
2019 geen pachtsom ontvangen. De vermelde lasten bestaan uit de door derden uitgevoerde werken
zoals frezen, inzaaien en klepelen alsmede de betaalde waterschapslasten.
Rente
Het betreft de renteopbrengst over 2018 van de spaarrekening bij de Rabobank. Door het lage
rentetarief is de bate zeer gering.

In 2019 is niet deelgenomen aan NL Doet.
Donaties die zijn ontvangen: € 250 van de Rotary en de overige inkomsten houden verband met de
georganiseerde workshops in samenwerking met De Meerstoel.

LASTEN
Bestuurskosten
Onder deze kostenpost vallen de bankkosten, de kosten ten behoeve van de website en de
verschuldigde vergoeding voor het financiële systeem. Ook de administratieve kosten gemaakt door
het bestuur zoals voor gebruik computer, printer en papier worden hieronder opgenomen. Het
bestuur ontvangt verder geen vergoedingen.
Vrijwilligers
Hieronder vallen de kosten die gemaakt worden om de vrijwilligersgroepen goed te laten
functioneren. In 2019: declaraties m.b.t. koffie met koek, kosten vlechtactiviteiten en een barbecue.
Aanschaf en onderhoud klein gereedschap
Aankoop klein gereedschap en hulpmiddelen waaronder een ladder, een uitschuifbare zaag en
overige.
Aanschaf/onderhoud materieel en kosten auto
Verantwoord zijn de kosten van de transportauto (€ 800) en gebruik balkmaaier.
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Handtekeningen bestuur

Datum ondertekening:

Voorzitter:

R. Bakkenes

Secretaris:

T. van Lankveld

Penningmeester:

T. van Bracht

Bestuurslid:

M. Grutters

Bestuurslid:

B. Guntlisbergen
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Kascontrole Jaarrekening 2019
Stichting Landschapsbeheer Boxmeer
De kascontrolecommissie, bestaande uit Sjoerd Adema en Noud Giesbers, heeft de jaarrekening en
de financiële administratie van het boekjaar over de periode 1 januari tot en met 31 december 2019
gecontroleerd.
De controle is gebaseerd op de volgende door de penningmeester Theo van Bracht digitaal
aangeleverde stukken:
−
jaarrekening 2019 SLaBox nc.pdf;
−
balans 2019.pdf;
−
grootboek 2019.pdf;
−
grootboek SLaBox 2019.pdf;
−
Rabo transacties 1e kwartaal 2019.pdf;
−
transacties 2e kwartaal 2019.pdf;
−
Rabo transacties 3e kw. 2019.pdf;
−
Rabo transacties 4e kw. 2019.
Deze stukken zagen er zeer goed en verzorgd uit en waren volledig.
Bij de controle is gecontroleerd of:
−
−
−

De posten in de jaarrekening voldoende en duidelijk zijn toegelicht;
De bedragen in de jaarrekening aansluiten bij de financiële administratie;
De saldi van de betaal- en spaarrekeningen in overeenstemming zijn met de bedragen in de
jaarrekening.

Bevindingen:
De kascontrolecommissie heeft geen opmerkingen.
Aldus opgemaakt te Boxmeer op 17 maart 2020.
De kascontrolecommissie,
Sjoerd Adema en Noud Giesbers
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