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Jaaroverzicht2011
Doel en strategievan BeschermersAmstelland
Doel van BeschermersAmstelland is:
Het behoudvan Amstellandals een open en toegankelijk,vitaal agrarischgebiedmet grote
natuurwaarden,
waarin met respectvoor landschap,natuuren cultuurhistoriekan worden
geboerden gerecreëerd.
Om dezedoelstellingte realiserenwerkenwij langsdrie lijnen:
1. We makenvan Amstellandeen icoon door zo veel mogelijk bekendheidte gevenaan
al het moois dat er voor de bewonersvan Amsterdamen omgevingte belevenis.
2. We volgen de overhedenop eenpositief kritische wijze om ze te houdenaan de door
hen vastgesteldebeleidsuitgangspunten
voor de toekomstvan Amstelland.
3. V/e brengenboeren,burgers,bedrijfslevenen overhedenop een creatievewijze bijeen.
Met als doel de financieringvan de inrichting en het duurzamebeheervan Amstelland
in continuiteitmogelijk te maken.
We maken van Amstelland een icoon
Een icoon is iets waardevols.Iets waarje voorzichtigmee om gaat.
De ervaringis datje Amstellandin je hart sluit alsje eenmaalde weldadigerust en de ruimte
ervanaanden lijve hebt ervaren.De poldersmet de weidevogels,de Amstel, de Vy'averen de
Bullewijk als dragersvan het landschap,de rijke en nog zo goed zichtbarecultuurhistorie. En
dat alles 'om de hoek'. En alsje dat uniekegebiedhebt weten te vinden zul je er ook voor op
komen als het wordt bedreigd.Dan is het eenicoon geworden.
Op vele manierenproberenwij dan ook de mensenuit de wijde omgevingnaarhet gebiedte
krijgen.
Zo organiserenwe jaarlijks de Amstellanddag.In 201I weer met meer deelnemendeboeren,
die hun bedrijf open stellenvoor belangstellenden,
meer evenementen,
veel aandachtvoor
kunstenaars
en meer bezoekersdan in dejaren ervoor.De dag werd geopenddoor
gedeputeerde
JaapBond, tevensvoorzittervan GroengebiedAmstelland.
Velen wetende weg weten te vinden naaronzewebsitemet de Amstellandagendaen
informatieover verledenvan én actueleontwikkelingenin Amstelland.De websiteblijkt in
eenbehoeftete voorzien.Ook bestaatde mogelijkheidom de ontwikkelingenin Amstelland
te volgenvia Facebooken Twitter.
Begin 2010 hebbenwij een poging gedaanom Polderde Rondehoepop de voorlopigelijst
met werelderfgoederen
geplaatstte krijgen. Eind 2010 kregenwe te horen dat de Rondehoep
niet aande Minister zou worden geadviseerd.De argumentatiehiervoor was uitermatezwak.
Een gesprekbegin 2011 met een afvaardigingvan de selectiecommissie
gaf ons het gevoeldat
onze kandidatuur,hoe terecht ook, van stondeaf aankanslooswas.
In het najaarorganiseerden
wij dit keer vier BescheÍnersavonden.
Drie daarvan(in
Amsterdam,Amstelveen en Ouderkerk) werden druk bezocht.De derde avond in Uithoom
trok nauwelijks bezoekers,maar de kwaliteit van ons gehoor aldaarmaakte veel goed. Het
bijpratenvan de Beschermerswordt op prijs gesteld.
Een van de hoogtepuntenin2011 was de premièrein het voorjaarvan de documentairevan
JanMusch en Tijs Tinbergen:Op de bresvoor Amstelland.De film kreeg van eenvolle zaal
in de Stadsschouwburg
in Amstelveeneenbijzonderenthousiastonthaal.In het begin van de
zomervolgde de eerstevoorstellingin de open lucht op de boerderijvan Kees en Greet
Lambalk.Ook hier weer veel belangstellingen een positief onthaal.Inmiddels is eenlangere
a

versievan de documentairedoor de NCRV tweemaaluitgezondenen is de film op dvd te
koop. Met VWO-scholenwordt gesprokenover inzet van de film in het onderwijs.
In het najaarvan 2010 is i.s.m. de Rijksdienstvoor het CultureelErfgoed een begin gemaakt
met een landschapsbiografievan Amstelland. Aan de hand van kaarten zal de ontwikkeling
van Amstelland in beeld worden gebracht.Verwacht mag worden dat deze Atlas in het najaar
van2012 zal verschijnen.De financieringvan de atlas,inclusief een Engelseversie,is
inmiddelsrond.
Onzeactiviteitenblijven niet onopgemerkt.Het aantalcontribuantenvan de stichtingnam toe
tot bijna 1200ultimo 2011.
We volgen de overheid positief kritisch
Een van de manierenom onze doelstellingte realiserenis het op eenpositief kritische wyze
volgenvan de overhedenomze te houdenaande door hen vastgesteldebeleidsuitgangspunten
voor de toekomstvan Amstelland.
In de afgelopenjaren hebbenwij (exclusiefde reactiesdie betrekkinghaddenop de golfbaan)
26 zienswijzen in- gediendbij bestemmingsplannen
en struc-tuurvisies.V/ij gevenveel zorg
aaninhoud,redactieen toonzettingvan de zienswijzen.Dat kost veel tijd. Teleurstellendis
het om te moetenervarendat er niet éenkeer eenpoging van overheidswegeis gedaanom
contactmet ons op te nemenom over de inhoud van de zienswtjzete overleggen.
Wat zou eenvoudigeren effectieverzijngeweest?In plaatsdaarvanworden we geconfronteerdmet een veelal niet inhoudelijkeen formele afdoeningvan orrzeopmerkingen.
Reactiesdie voor ons gevoel geenrecht doen aanonze intentieen de kwaliteit van onze
inbreng.
De al lang slependekwestie van de golfbaanin de Bovenkerkenpolderis eind 2011 afgerond.
Nadatwij met de actievesteunvan VROM, tot twee maal toe bij de voorzieningenrechter
een
voor ons gunstigeuitspraakkregenbeslootde bestuursrechter
in 2011 dat de gemeente
Amstelveenterechtde betwistebouwvergunningenheeft afgegeven.
Omdatwij dat uiterst onbevredigendvondenbeslotenwij om, na raadplegingvan onze
achterban,de zaakvoor te leggenaan de Raadvan State.
De Raadvan Stateheeft eind 2011 uitspraakgedaan.De gemeenteAmstelveenmocht op
basisvan het bestemmingsplan
uit 1958de bouwvergunningenafgeven.
De groteverliezeris het landschap.
We brengen boeren, bedrijfsleven en overheid op creatievewijze bijeen om de
financieringvan het landschapveilig te stellen.
Samenmet de Zuidasorganiseerden
wij dejaarlijkse Amstellandlunch.Doel van de
bijeenkomstis om het bedrijfslevente informerenover de ontwikkelingenin Amstelland.
Voorts overleggenwe over de mogelijkhedenvoor het bedrijfslevenom bij te dragenaande
instandhoudingvan het, óók voor hen zo waardevolleAmstelland.Centraalstaanhierbij
vragenals: Hoe de meerwaardevoor het bedrijfslevenvan die 'groeneruimte om de hoek'
helderop het netvlieste krijgen? En hoe kun je als bedrijfslevendan aan dat landschap
bijdragen?V/ij realiserenons dat het om eengezamenlijkezoektocht gaat,dus dat
spectaculaireresultatenniet op korte termijn mogen worden verwacht. Maar wij blijven
gelovenin ons doel, we hebbeneen langeademen hopenop een verbeteringvan de
economie.Dit jaar namenook de zogenaamde'young potentials'deel aan de lunch. Met hen
wordt nu een aantalideeënconcreetuitgewerkt, zoalseenperiodiekaan de Zuidaste houden
streekmarkten een verbeteringvan de verbindingen(fysiek en overdrachtelijk)tussende
Zuidas en Amstelland.

In 2010 werd gestartmet de mogelijkheidvoor bedrijfsleven,instellingenen overhedenom
te openenbij RabobankAmstel en Vecht. Tijdelijk overtollige
een Streekrekening
liquiditeitenkunnenop een veilige wijze op een spaarrekening(Streekrekening)worden gezet
bij eensolidebank. De Rabobankstort 1/20'deel van de uitbetaalde(marktconforme)rentein
het door de in 2010 opgerichteStichtingLandschapAmstelland beheerdeLandschapsfonds
worden in de gelegenheidgesteldom dit gebaarte matchenof
Amstelland.Rekeninghouders
te storten.In2011 brachtde
om 50% dan wel I00% van de rente in het Landschapsfonds
circa€35.000op.
streekrekening
Amstellandals voorbeeldgebied
De Ministervan VROM steldein de loop vart2009eenbedragvan €950.000ter beschikking
voor de realisatievan het plan. Van dat bedragkomt de eerste€700.000beschikbaarals de
Provincievoor een cofinancieringvan €950.000zorgten de resterende€250.000als de
GemeenteAmstelveenhetzelfdedoet.
De ProvincieNH en de llG-gebiedscommissiezagenhet belangin van de realisatievan de
plannenen hebbenhun best gedaanom de vereistecofinancieringte vinden. In het najaarvan
2010lag het plan hiervoor bij GS ter besluitvormingop tafel. De 'brief van Bleeker' leidde
ertoedat er geenbesluit werd genomen.Het bestuurvan de gemeenteAmstelveen,zowel het
vorige als het huidige college,bleek niet bereidom serieusmet ons te overleggen.
Als resultaatvan dit alles dreigdede €950.000nu te verdampen.Mede dankzij de tnzetvan de
ProvincieNoord Holland kon in het voorjaarvan2011, nog net voor het sluitenvan de markt,
eensubsidieaanvraagworden ingediend,die inmiddelspositief is beoordeeld.In het najaar
ontvingenwij 80% van het subsidiebedrag
als voorschot.In novemberstarttehet project Mooi
Amstelland.
De CoóperatieLandschap Amstelland U.A.
Eind 2009 richttenwij samenmet de AgrarischeNatuurverenigingDe Amstel de Coóperatie
LandschapAmstellandU.A. op.
Dezecoóperatieheeft dezelfdedoelstellingals BeschermersAmstelland.
Ledenvan de coóperatiezijn de ANV De Amstel (de boeren),LandschapNoord-Holland(de
natuur),GroengebiedAmstelland(recreatie)en StichtingBescherÍnersAmstelland(de
burgers).
Met het WaterschapAmstel, Gooi en Vecht (water) zijn we nog in overleg over toetreding.
Als dat lukt zijn alle voor Amstellandvan belang zrjndefunctiesin de Coóperatieachteréén
gemeenschappelijke
doelstellingverenigd.
De coóperatieheeft een samenwerkingsovereenkomst
geslotenmet de RabobankAmstel en
Vecht, op basiswaarvande batenuit de eerdergenoemdeStreekrekeningaanhet
Landschapsfonds
Amstellandten goedezullen komen.
Omdathet onmogelijk bleek om vooÍ de coóperatieANBl-status te verkrijgen werdenwe
gedwongenom de Stichting LandschapAmstellandop te richten.Het beheervan het
Landschapsfonds
is daar nu ondergebracht.
Door de statutairepersoneleunie tussende
besturenvan de coóperatieen de stichtingis eenheidvan beleid verzekerd.
De stichtingheeft inmiddels wel de ANBl-status gekregen.
Bestuur
Keesvan Tilburg werd voor eenvolgendetermijn herbenoemd.Hlj heeft daarbij aangegeven
dat hij tot eind 2013 aanwil blijven als voorzitter.

Plannen2012
Ook in 2012zullenwe onverdrotenvoortgaanmet het realiserenvan onzedoelstelling.We
zullenonsdraagvlakvergrotendoor het vergrotenvanhet aantalBeschermers.
De landschapsbiografie
voor Amstelland:deAmstellandatlas,
zalinhet najaarvan20l2
verschijnen.
Zoalsin vorigejaren zullenwij weerde Amstellanddag
organiseren
en i.s.m.deZuidasde
Amstellandlunch.
In het najaarzullenwij onzebijpraatavonden
voor beschermers
weer
organiseren.
I.s.m.de Rabobankzullenwe voortgaanmet de Streekrekening.
En we blijven met veel geduldoverleggenmet de verschillendeoverheden.
BestuurStichtingBeschermers
Amstelland
15 mei20l2
KeesvanTilburg,voorzitter
HannekeBrummelhuis,secretaris
JosAndriessen,penningmeester
BertyvanBockomMaas
KeesLambalk
Aad vanPaassen
RenskePeters
PeterRoos
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StichtingBeschermersAmstelland
Jaarrekening20í I
Balansper 3í december
(na verdelingbatenen
lasten)
Bedragenin Euro (€)
201'l

2010

Activa
Vorderingen
Bank
Totaalactiva

41.631
887.855
929.486

14.432
112.334
126.766

Passiva
Vermogen
Vooruitontvangen
subsidies
Nogte bestedenaan projecten
Kortlopende
schulden
Totaalpassiva

43.618
760.000
99.929
25.939
929.486

33.423
49.204
44.139

12erca

Stichting BeschermersAmstelland
Jaarrekening
2011
Staatvan batenen lasten
Bedragenin Euro(€)
Baten

2011

2010

Procesgeld
EL&l
Rentebaten

183.192
1.023

140.874
2.055

Bijdragen
beschermers
Bedrijfsvrienden,giften
en sponsors
Overigebaten
Totaalbaten

27.331
6.491
0
218.037

16.815
3.650
0
163.394

Lasten
KostenAmstellanddag
g Amstellanddag
Sponsorin
KostenAmstellanddag
persaldo
KostenAmstellandlunch
Sponsoring
Amstellandlunch
doorZuidas
persaldo
KostenAmstellandlunch
Bijdrage
Klompenpad
MooiA'land
Kostenervenproject
Bijdragen
aanervenproject
persaldo
Kostenervenproject
Ontwikkelingskosten
planBKP
KostenAtlasAmstelland
Sponsoring
Atlas
AtlasAmstelland
persaldo
Publicatie
diversepolders
Werving
en promotie
Externe
ondersteuning
Oprichting
stichting/coóp.
Landschap
Amsteltand
Diversebijeenkomsten
Accountantskosten
Apparaatskosten
Kostendocumentaire
g documentaire
Sponsorin
persaldo
Kostendocumentaire
Kostendiverseprojecten
Aankoopboeken
Verkoopopbrengst
boeken
Aan-enverkoopboekenpersaldo
Totaalkostent.l.v.procesgeld
EL&l
Kostendiverseprocedures
Totaallasten
Saldobatenen lasten

39.336
2.500

26.415
9.500
36.836

2.733
2.733

16.915
3.847
3.847

0
20.111
21.468
21.468
24.922

U

75.000
30.000
45.000
7.500
24.642
7.743
2.283
1.650

-26
1.665
12.000
18.641
14.276
0

22.114
80.000
20.000

14.276
10.047
1.195
1.155

60.000
6 . 19 5
1.457
350

40
190.732
17.110
207.842

1.107
142.929
8.967
151.896

10 . 19 5

11.498

Toelichting behorendetot de jaarrekening 20ll van de Stichting
BeschermersAmstelland
Algemeen
De StichtingBeschermersAmstellandis op 28 november2006 opgericht.
Doel van BeschermersAmstellandis:
Het behoudvan Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarischgebied met grote
natuurwaarden,waarin met respectvoor landschap,natuur en cultuurhistorie kan worden
geboerden gerecreëerd.
Leidraad bij het financiële beleid van de stichting is dat verplichtingen eerst worden
aangegÍum
als er een redelijk uitzicht bestaatop de dekking van de desbetreffende
uitgaven.
Alle in dejaarrekeningvermeldebedragenluiden in euro's.

\ilaarderings grondslagen
Vorderingen en schuldenworden op nominale waarde gewaardeerd,waarbij de vorderingen
wordenverminderdmet eenvoorzieningvoor mogelijke oninbaarheid.
Baten en lastenworden in aanmerking genomenin het jaar waarop deze betrekking hebben,
waarbij verplichtingen die zijn aangegaÍLn
en die gerelateerdzijn aan in het verslagjaar
ontvangenbaten, mede in aanmerkingworden genomen
Baten
ProcesgeldEL&I
Amstellandis door de Minister van EconomischeZaken,Landbouw & Innovatie("EL&I",
voorheen:"LNV") aangewezenals eenvan de vier voorbeeldgebieden
waar zal moeten
worden aangetoonddat investerenin landschaploont. In dat kader heeft het ministerie van
EL&.I eenbij dragetoegekendvan 485.964voor eenperiodevan 3 j aar (2009 tot en met 201I )
in de vorm van procesgeld.Zowel in 2009als in 2010is eenvoorschotvan i 61.988
ontvangen.In20l1 is een voorschot van 129.590ontvangen. Na afronding van de
gesubsidieerdeactiviteiten is een eindafrekeningopgesteldin januari 2012, waarnahet
definitievesubsidiebedragis vastgesteldop het maximum van 485.964bij beschikkingdd 19
maart2012.
In de staatvan batenen lastenis voor hetjaar 2011 eenbijdragevan 183.192alsbaÍe
procesgeldEL &I verantwoord.
Rentebaten
De rentebatenop de Rabo streekrekeningworden conform bestuursbesluitafgedragenaan het
Landschapsfonds
Amstellanddat in beheeris van de StichtingLandschapAmstelland.De
rentebatenop de overige spaarrekeningenwordt verantwoord in de staatvan baten en lasten.
Bij dragenbeschermers.
In2011 werdvan 1.128bescherÍners
(2010:880)in totaal27.331aanbijdragenontvangen,
eengemiddeldebijdragevan 24 (2010:19).

Bedrlfsvriendenen giften
(ABN AMRO bank, Allen & Overyen
Betreftbijdragenvan 3 (2010:6) bedrijfsvrienden
Deloitte)voor eentotaalvan 1.500.De overigebijdragenuit giftenen schenkingen
bedroegen

4.99r.
Lasten
Amstellanddae
De kostenbetreffenvoornamelijkkostenvanpubliciteitenbrochures.
Enigesponsorin 2011
wasWaterschap
AGV (2.500).

Amstellandlunch
De kostenvan de Amstellandlunchwerden,evenalsin vorigejaren,door Zuidasvoor haar
rekeninggenomen.
Ervenproject
Als eenvande eersteprojectenin hetkadervan Mooi Amstellandis gestartmet de verfraaïng
vanboerenerven.
De bekostigingvindt plaatsuit hetbudgetvanMooi Amstellanden is voor
onzeStichtingbudgetneutraal.
plan BKP
Ontwikkelingskosten
In hetkadervanAmstellandvoorbeeldgebied
is de Bovenkerkerpolder
(BKP) alspilotgebied
geselecteerd.
Voor dit gebiedis eenplanontwikkeldwaarinmetalsbasishet behoudvaneen
vitaalagrarische
bedrijfslevende behoeftenop het gebiedvanrecreatie,cultuurhistorie,
natuurenwaterbergingeenplaatshebbengekregen.De uitvoeringvaÍl dit plan is geïntegreerd
in hetin 20l l gestarte
projectMooi Amstelland.
Externeondersteuning
De stichtingmaaktbij de totstandkoming
enuitvoeringvan deplanontwikkelingin
Amstellandop afroepbasis
gebruikvan ZZP-ers.
Atlas Amstelland
HetprojectAtlasAmstellandis in 2011gestart.Volgensplanningzaldepublicatiein het
naiaarvan20l2 verschijnen.
De totalekostenwordenbegrootop 130.000,waarvan45.000
wordtgedektuit hetprocesgeld
en hetrestantdoorsponsors.
OprichtingStichting/Coóperatie
Landschap
Amstelland
In hetkadervan Amstellandvoorbeeldgebied
is medeop initiatief van de stichting
Beschermers
Amstellandin 2009de Coóperatieen in 2010de StichtingLandschap
Amstellandopgericht.
Apparaatskosten
Betreftvooralde kostenvan het secretariaat,
de publiciteit,het drukwerken de communicatie
met debeschermers
en belanghebbenden.
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Documentaire
gemaaktoverhetontstaan
is eendocumentaire
In hetkadervanAmstellandvoorbeeldgebied
vande
totstandkoming
bij
aan
de
endehuidigefunctiesvan Amstelland.De NCRV draagt
bijdrageaandeproducentenen Groengebied
in de vonn van eenrechtstreekse
documentaire
Amstellandende Zuidasiedervoor 10.000in devorïnvaneenbijdrageaanonzestichting.
De documentaire
is in 2011afgerondendepremièrevondplaatsin juni 2011.

Kostendiverseprojecten
in de Bovenkerkerpolder
ter verfraaïngvan het
Betreftondermeereenkunstwerk/rustpunt
rijdende
vogelkijkhut.
de
bouw
van
een
klompenpadalsmede

Balans
Vorderinqen
renteen sponsorgelden.
Betreftte ontvangen
afrekeningprocesgeld,
Bank
op spaarrekeningen.
Dit bedragis vrij opneembaar.
Eenbedragvan887.728is geplaatst
Vermoqen
methetbatigsaldoover2011(10.195),zoals
vande stichtingis toegenomen
Hetvermogen
gaand
mutatie-overzicht:
blij kt uit bij

1 januari2011
Beginsaldo

33.423

Saldobatenen lastenboekjaar

1 0 . 1 9 5+

Eindsaldo
2011
31 december

43.618

Vooruit ontvangensubsidies
Betrefthet nog niet bestedegedeeltevan de in20l1 ontvangensubsidieMooi Amstelland
(760.000).
Nog te bestedenaanproiecten
Betreft de bedragendie nog aan diverseprojectenzijnte besteden,zoals:het Atlasproject
(65.336),het klompenpad(20.111),VerenigingHistorischAmstelveen(7.500)en het
ervenproject(6.982).
Kortlopende schulden
Betreft voornamelijk nog te betalenkosten voor accountant,drukker en diversen,alsmedeeen
afdrachtaan het LandschapsfondsAmstelland ter grootte van de ontvangenrente op de Rabo
streekrekening.
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Niet uit de balansblijkende vorderingen en verplichtingen
De stichtingheeftgeenpersoneelin dienst.Zij maaktgebruikvan freelancekrachtenvoor de
uitvoeringvan beleidstaken.
Het bestuurontvangtgeenbezoldiging.
Het bestuur
KeesvanTilburg (voorzitter)
HannekeBrummelhuis(secretaris)
JosAndriessen(penningmeester)
KeesLambalk(id)
(lid)
Aad vanPaassen
RenskePeters(id)
PeterRoos(lid)
Bertyvan BockomMaas(lid)
Amstelveen,15
mei2012
Overigegegevens
Statutairebepalingenomtrentde bestemmingvan het resultaat.
De stichtingheeftgeenwinstoogmerk.De statutenbevattengeenbijzonderebepalingen
omtrentde bestemmingvan het saldovan de staatvan batenen lasten.
Bestemmingresultaatboekjaar
Hetbestuurheeftbeslotenhetbatigsaldoover2011tenbedragevan 10.195(2010:11.49S)
toete voegenaanhet vennogen.
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