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Jaaroverzicht 2013
Doel en strategie van Beschermers Amstelland
Doel van Beschermers Amstelland is:
Het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote
nafuurwaarden, waarin met respect voor landschap, nafuur en cultuurhistorie kan worden
geboerd en gerecreëerd.
Om deze doelstelling te realiseren:
1. Geven wij zo veel mogelijk bekendheid aan al het moois dat Amstelland te bieden
heeft.
2. Volgen wij de overheden op een positief kritische wijze.
Genereren wij draagvlak en middelen om de waarden van Amstelland in stand te
houden en uit te bouwen.

3.

We geven zo veel mogelijk bekendheid aan Amstelland
Op de eerste zondag in juni organiseerden wij traditiegetrouw de Amstellanddag. Op meer
dan 50 plaatsen in Amstelland konden de bezoekers terecht. De dag werd geopend door Jan
vartZarren, burgemeester van Amstelveen en inmiddels tijdens het jaar 2013 vertrokken naar
Utrecht. De opening vond wederom plaats op Wester-Amstel. Dit jaar hadden we schitterend
weer wat maakte dat er veel bezoekers op die dag de verschillende activiteiten bezochten. De
Amstellanddag is een niet meer weg te denken instituut in het gebied geworden.
De organisatie van de dag is niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers. In de loop
derjaren hebben we een enthousiaste groep aan ons kunnen verbinden, die niet alleen op de
Amstellanddagzelf actief is, maar ook bij de voorbereiding ervan. Tevens leveren zij een
bijdrage aan voorlichtingsbijeenkomsten en het maken van onze nieuwsbrieven. Wij zijn hen
zeer erkentelijk voor hun steun.
Velen weten de weg te vinden naflr onze website met informatie over verleden van én actuele
ontwikkelingen in Amstelland. Ook wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de
ontwikkelingen in Amstelland te volgen via Facebook en Twitter.
In de loop van 2013 werd driemaal een nieuwsbrief uitgebracht.
We volgen de overheid positief kritisch
Door de gemeente Amstelveen is een Beeldkwaliteitsplan uit gebracht. Een goed initiatief,
een snellere doorwerking is gewenst. Nu wacht de effectuering op de herziening van het
bestemmingsplan in 20 1 6.
Bestemmingsplanwijzigingen worden nauw gezet gevolgd en zonodig van commentaar
voorzien.

\ile genereren draagvlak en middelen om de waarden van Amstelland te behouden en te
ontwikkelen
Onze activiteiten blijven niet onopgemerkt. Het aantal contribuanten van de stichting nam toe
van bijna 1200 ultimo2012 tot ruim 1.400 ultimo2013.
In 2010 is de Rabobank Amstel en Vecht op ons initiatief gestart met de Streekrekening. Deze
Streekrekening is een mooi initiatief; door de Rabobank en door rekeninghouders wordt een
deel van de rente gestort in het Landschapsfonds Amstelland. Ook in20l3 konden projecten
worden gesubsidieerd al bleven de inkomsten als gevolg van de lage rentestand en de
economische crisis achter bij de voorgaande jaren. Vy'ederom werd boerderij educatie
ondersteund, karakteristieke nieuwe houten boerenhekken werden geplaatst en een
vergoeding van peilverhoging voor de weidevogels werd aan een aantal boeren uitgekeerd.
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Ook in 2013 werd intensief samengewerkÍ met de Agrarische natuurvereniging De Amstel,
Landschap Noord-Holland, Groengebied Amstelland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Met de verschillende in het gebied werkzame overheden werden goede contacten
onderhouden.

Op een door Landschapsbeheer Nederland georganiseerde dag over streekrekeningen werd
door SBA een inbreng geleverd op basis van haar ervaringen.

Mooi Amstelland.
Dit is een samenwerking tussen de Provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam en
Amstelveen, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Groengebied Amstelland en
Beschermers Amstelland.
In20I2 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners gesloten. Het project Mooi
Amstelland omvat 15 deelprojecten, waarvan de totale investeringswaarde circa €4 mln.
bedraagt. Een aantal projecten is voorfvarend gestart en kon ook daadwerkelijk in2013
worden uigevoerd. Twee grote projecten, de Nesserlaan en Waterrijk, zijn financieel en
bestuurlijk complex. De uitvoering is dan ook nog niet gestart . Een overzicht van de actuele
stand van zakenper project is op onze website te vinden.
Financiën
Het verslagiaar is afgesloten met een bescheiden batig saldo. Naast de organisatie van de
jaarlijkse Amstellanddag is het afgelopen jaar gewerkt Ínn een drietal deelprojecten van Mooi
Amstelland die in de afrondende fase verkeren. De kosten van deze projecten zijn
voornamelijk gefinancierd uit de ontvangen voorschotten op de subsidie van het project Mooi
Amstelland.
De stichting heeft in de afgelopen jaren een gezond weerstandsveÍnogen opgebouwd.

Bestuur
Het bestuur vergaderde in20l3 zevenmaal. Eind 2012 werd een begin gemaakt met de
verjonging van het bestuur. Enkele bestuursleden van het eerste uur, Kees van Tilburg, Peter
Roos, Hanneke Brummelhuis en Berty van Bockom Maas, bereikten het einde van hun
statutaire termijn. De stichting is hen veel dank verschuldigd voor de tijd die zij in de
afgelopen jaren hebben besteed aan de activiteiten van Bescherïners Amstelland. Begin 2013
werden hun plaatsen ingenomen door Bianca Franzen, Mart Kea en Mieke de Vos. Op l juli
2013 heeft de voorzitter Kees van Tilburg het stokje over gedragen zuilr Renske Peters.

Plannen 2014

ook in 2014 nillen we voortgaan met het realiseren van onze doelstelling.
Zoals in vorige jaren zullen wij op de eerste zondagin juni weer de Amstellanddag
organiseren. Dat is dit jaar dus op I juni.
Veel zorg zal worden besteed aan het onderhouden van onze contacten met de beschermers,
het bedrijfsleven en de overheden.
Bestuur Stichting Beschermers Amstelland
8 april2014
Renske Peters, voorzitter
Mieke de Vos, secretaris
Jos Andriessen, penningmeester

Mart Kea
Kees Lambalk
Aad van Paassen

Bianca Franzen
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Stichting Beschermers Amstelland
Jaarrekening 20í3

Balans per 31 december
(na verdeling saldo van
baten en lasten)
Bedragen in Euro (€)

2013

2012

Activa
Vorderingen
Bank
Totaal activa

8.489

19.342

258.280
266.769

342.406
361.748

46.735
216.346

255.488

3 688
266.769

361 .748

Passiva
Vermogen
Nog te besteden aan projecten
Kortlopende schulden
Totaal passiva

45.922
60.338
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Stichting Beschermers Amstelland
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Staat van baten en lasten
Bedragen in Euro (€)

Baten
Rentebaten
Bijdragen beschermers
Bedrijfsvrienden, g iften en sponsors
Verkoopopbrengst Atlas/DVD's
Overige baten
Totaal baten

20',3

2012

3.489

410

25.127
1.250
3.365
10.000
43.231

24.314
6.170
6.111

7.500
44.505

Lasten
Kosten Amstellanddag
Sponsoring Amstellanddag
Kosten Amstellanddag per saldo

40.832

Werving en promotie
Secretariële diensten
Algemene kosten
Kosten Atlas Amstelland
Sponsoring Atlas
Atlas Amstelland per saldo
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

30.048
4.500

18.050
22.782

25.548

s.300

4.767

8.067
6.269

7.718
4.209
24.959

0

25.000

0

0

-41

42.418

42.201

813

2.304
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013 van de Stichting
Beschermers Amstelland
Algemeen
De Stichting Beschermers Amstelland is op 28 november 2006 opgericht.
Doel van Beschermers Amstelland is:
Het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote
natuurwaarden, waarin met respect voor landschap, nafuur en cultuurhistorie kan worden
geboerd en gerecreëerd.
Leidraad bij het financiële beleid van de stichting is dat verplichtingen eerst worden
ÍumgegÍuur als er een redelijk uitzicht bestaat op de dekking van de desbetreffende uitgaven.

jaanekening vermelde bedragen luiden in euro's.
De cijfers m.b.t. 2012 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Alle in

de

Waarderingsgrondslagen
Vorderingen en schulden worden op nominale waarde gewaardeerd, waarbij de vorderingen
worden verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
Baten en lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarop deze betrekking hebben,
waarbij verplichtingen die zijn aangegÍnn en die gerelateerdzijnaan in het verslagjaar
ontvangen baten, mede in aanmerking worden genomen
Baten
Rentebaten
De rentebaten op de Rabo streekrekeningzijn conform bestuursbesluit tot enmet2012
afgedragen aan het Landschapsfonds Amstelland dat in beheer is van de Stichting Landschap
Amstelland.Yanaf 2013 worden deze rentebaten tezamen met de rente op de overige
spaarrekeningen verantwoord in de staat van baten en lasten.

iidrasen beschermers.
In20I3 werd van I.094 beschermers (2012: 1.196) in totaal 25.127 aan bijdragen ontvangen,
een gemiddelde bijdrage van 23 (2012:20).
B

Bedrij fsvrienden en giften

Betreft bijdragen van een vijftal schenkingen.
Opbrengst verkoop Atlas Amstelland en DVD's
De in 2012 uitgebrachte Atlas alsmede de documentaire 'Op de bres voor Amstelland'
worden voornamelijk via de website van BescherÍners Amstelland verkocht.
Overiee baten
Betreft de projectbijdragen ter dekking van de algemene kosten van de Stichting.

n

Amstelstad Audit B.V.
itroombaan 6, 1181 VX Amsffien
T 020 - 303 7100 V/ a /
E info@amstelstad.nl /z tTl

Lasten
Amstellanddag
De kosten betreffen voornamelijk kosten van publiciteit en brochures.

Atlas Amstelland
Het project Atlas Amstelland is in 2011 gestart. Volgens planning is de publicatie in het
najaar van20l2 verschenen. De totale kosten bedroegen 100.000, waarvan 45.000 is gedekt
uit het procesgeld en het restant door sponsors.
Werving en promotie
Betreft vooral de kosten van de publiciteit en de communicatie met de beschermers en
belanghebbenden.

Balans
Vorderineen
Betreft te ontvangen rente en sponsorgelden.
Bank

Vrijwel het gehele tegoed bij banken is geplaatst op spaarrekeningen en is wij opneembaar.
Vermogen
Het vermogen van de stichting is toegenomen met het batig saldo over 2013 (813), zoals blijkt
uit bij gaand mutatie-overzicht :
Beginsaldo 1 januari 2013
Saldo baten en lasten boekjaar
Eindsaldo 31 december 2013

45.922

813

+

46.735

Nog te besteden aan projecten
Betreft het nog niet bestede gedeelte op de projecten die onder de regie van Bescherïners
Amstelland worden uitgevoerd in het kader van het project Mooi Amstelland.
Kortlopende schulden
Betreft voornamelijk nog te betalen kosten en vooruit ontvangen bijdragen van bescherÍners.

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
De stichting heeft geen personeel in dienst. Zij maakt gebruik van freelance krachten voor de
uiwoering van beleidstaken.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.
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Het bestuur
Renske Peters (voorzitter)
Mieke de Vos (secretaris)
Jos Andriessen (penningmeester)

Kees Lambalk Qid)
Aad van Paassen (lid)
Bianca Franzen (lid)
Mart Kea (lid)
Ouderkerk aan de Amstel, 8 april2014

Overige gegevens
Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De statuten bevatten geen bijzondere bepalingen
omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten.
Bestemming resultaat boekj aar
Het bestuur heeft besloten het batig saldo over 2013 ten bedrage van 813 (2012:2.304) toe te
voegen aan het veÍmogen.
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CONTROLEVERKLARING VAN OE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur van:
Stichting Beschermers Amstelland
Te Ouder-Amstel

verklaring betreffende de iaarrekening

Wij hebben de in dit rapport van pagina 5 tot en met 9 opgenomen jaarrekening 2013 van
Stichting Beschermers Amstelland te Ouder-Amstel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelij k voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde
grondslagen voor de financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelij kheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse co ntrolesta ndaa rden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle- inform atie over
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamhêden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten.

Bij het maken van deze ris ico- inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaam heden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende dê jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Beschermers Amstelland per 31 december 2013 en van de rekening van
baten en lasten over 2013 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing
zjjnde grondslagen voor de flnancièle verslaggeving.
Amstelveen, 8 aDril 2014
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