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J aaroverzicht 2012
Doel en strategie van Beschermers Amstelland
Doel van BeschermersAmstelland is:
Het behoudvan Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarischgebied met grote
natuurwaarden,waarin met respectvoor landschap,natuur en culfuurhistorie kan worden
geboerden gerecreëerd.
Om dezedoelstellingte realiseren:
l. Gevenwij zo veel mogelijk bekendheidaan al het moois dat Amstelland te bieden
heeft.
2. Volgen wij de overhedenop eenpositief kritische wijze.
3. Genererenwij draagvlak en middelen om de waardenvan Amstelland in standte
houdenen uit te bouwen.
We gevenzo'veel mogetijk bekendheid aan Amstelland
Hoogtepunt in 2012 was het verschijnen van de Atlas Amstelland. Het eersteexemplaarwerd
eind novembertijdens een druk bezochtebijeenkomst aangebodenaan de burgemeestervan
Ouder-Amstel. Vóór de feestdagenlag dit prachtige boekwerk in de winkel. De Atlas is een
initiatief van BeschermersAmstelland. Dankzij het procesgeldvan EL&I, een subsidie van
de Provincie Noord-Holland en de financiële steunvan een groot aantal sponsorskwam de
financiering van het project rond. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het
stadsarchiefvan Amsterdam tekendenvoor de redactie en de inhoud. De reacties op de Atlas
zíjn zonderuitzondering enthousiast.Van de Atlas is zowel een Nèderlandseals een Engelse
versie verschenen,die o.a. verkrij gbaarzijnviade website vaR BeschermersAmstelland.
Eveneensin het najaar werd in samenwerkingmet de Vereniging Historisch Amstelveen een
boek uitgebrachtover de Bovenkerkerpolder.
Op de eerstezondagin juni organiseerdenwij traditiegetrouw de Amstellanddag. Op meer
dan 50 plaatsenin Amstelland konden de bezoekersterecht. Dit jaar ook in Uithoorn en
omgeving. De dag werd geopenddoor Jan Kuiper, directeur van LandschapNoord-Holland.
De opening vond plaats op \Mester-Amstel,bij welke gelegenheiduit het landschapsfonds
Amstelland een groot insectenhotelwerd aangebodenter gelegenheidvan het 350-jarige
bestaanvan dezebuitenplaats.Ondanks het slechteweer, maaktegweer velen gebruik van de
gelegenheidom Amstelland nader te leren kennen.De Amstellanddag is een niet meer weg te
denken instituut in het gebied geworden.
De organisatievan de dag is niet mogelijk zonderde inzet van vele wijwilligers. In de loop
der jarenhebben we een enthousiastegroep aan ons kunnen verbinden, die niet alleen op de
Amstelland dag zelf actief is, maar ook bij de voorbereiding ervan. Tevens leveren zii een
bijdrage Íun voorlichtingsbijeenkomsten en het maken van onze nieuwsbrieven. V/ij zijn hen

zeererkentelijkvoótrhff tttwt.
Velenwetende weg,wetehte vindennÍmr onzewebsitemet informatieover verledenvan én
actueleontrvikkelingdnin Amstelland.Ook wordt veel gebruikgemaaktvan de mogelijkheid
om de ontwikkelingenin Amstellandte volgenvia Facebooken Twitter.
In de loop van20l2 werd driemaaleennieuwsbriefuitgebracht.
'Op de bresvoor
documentaire
Eenlangereversievdn de dooronsin 20ll uitgebrachte
Amstelland'werddoor deNCRV in20t2 tweemaalop de landelijketv uitgezonden.De film
Amstelland.Met VWO-scholenin en rond Amstelland
is op dvd verkrij gbaarbij Beschermers
in het onderwrjs.
wordt gesprokenover ír:zetvande documentaire
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We volgende overheid positief kritisch
Zoalswe in onsjaaroverzicht20ll en onshienroorgenoemde
vijfiarenverslaguitgebreid
hebbenuiteengezet
is het rendementvan het indienenvan zienswijzenzeermager.Reden
voor onsom onzeinspanningen
op dit gebiedte beperkenente proberenom invloeduit te
oefenenop plannen,nog voordatze naarbuitenwordengebracht.Daanroorzijn goede
contactennoodzakelijk.In eenaantalgevallenbleekdit succesvol,zoalsin het gevalvan de
'herbouw'van Tulpenburg.
We genererendraagvlak en middelenom de waardenvan Amstellandte behoudenen te
ontwikkelen
Begin 2012publiceerdenwij het boekje 'Vijfjaar op de bresvoorAmstelland',eenverslag
van de eerstevijfjaren van onsbestaan.Eenoverziclrtvan wat we wel en niet voor elkaar
kregen,onzesuccessen
en teleurstellingenen eenvooruitblik.Waarwillen we overvijfjaren
publicatie
staan?Deze
werd op ruime schaalverspreidonderbeschermers,
relatiesen andere
belangstellenden.
ln het najaarofganiseerden
wij vier Beschermerscmonden.
Het bijpratenvan de Beschermers
wordt op prijs gesteld.Voor de agrariërswerd eenaparteavondgeorganiseerd.
Ook werdenin
de loop van20l2 presentatiesoverAmstellandgegevenzoalsbijv. bij"roeiverenigingDe
Amstelen deRotaryvan Amstelveen
. Dezeavondenleverdenweervele nieuweBeschermers
op.
Eengroepambtenaren
van de ProvincieNoord-Hollandwerdrondgeleiddoor het gebied.
Contactenwerdengelegdmet de V AZO,de ondernemersvereniging
Zuid-Oost.De contacten
met de directievan de ZuidaswerdenwaÍn gehouden.
Op onsinitiatiefwerdin 2012i.s.m.de VerenigingMidden-Delflandeenbijeenkomst
georganiseerd
voor met Beschermers
AmstellandvergelijkbareinitÍatieven,met als doelhet
uitwisselenvan ervaringen.Dit initiatief werd doorde deelnemerszeerop prijs gesteld.
Onzeactiviteitenblijven niet onopgemerkÍ.Het aarfialcontribuàntenvan de stichtingnamtoe
vanbijna 1200ultimo 20ll tot ruim 1.300ultimo 2012.
In 2010is de RabobankAmstel en Vecht op onsinitiatief gestartmet de Streekrekening.
Deze
Sfreekrekening
blijkt eensucces.In 2012wasde opbrengstruim €58.000. Dezeopbrengst
komt ten goedeaanhet Landschapsfonds
Amstellanddat wordt beheerddoor oboeren,
bnrgers,recrêanten
en natuurbeheerders'.
In de loop van20L2kondende eersteprojecten
wordengestartwaarondereenbijdrageaanboerderij-educatie,
de startvan de plaatsingvan
nieuwehoutenboerenhekken,
eeninsectenhotel
voor hetjarige Wesler-Amstelen i.s.m.de
Provincieen deverenigingWolfgerusvan Aemstel,het makenvafVier fietsroutesdoor
Arnstelland.
met deAgrarischenatuirrvereniging
De Amstel,
Ook n2012 werd intensiefsÍrmengewerkt
Landschap
Amstellanden'Waterschap
Amstel,Gooi en Vecht.
Noord-Holland,Groengebied
Met deverschillendein het gebiedwerkzameoverhedenwerdengoedecontacten
onderhouden'
,*.,,i*.t;*,

Amstelland
als o
"o wlj,'veïant'woording
"ËEbtds#trd afgelegdaande staatssecretaris
over driejaren
Begin 2012hebben
voorbeeldgebied,
zowel inhoudelijkals financieel.Van de inhoudelijkeverantwoording
hebbenwij eenpopulaireversieuitgebracht,de hienroorvermeldepublicatie'Vij f jw op de
bresvoor Amstelland'..
Mededankzijde steun
Met eengoedgevoelkijken we terugop de driejaren voorbeeldgebied.
we
op de kaart
EL&I
hebben
Amstelland
die wij in dit kaderlaegenvan het ministerie
lcunnenzettsn.Zondetdezesteunwarenbijvoorbeeldde Atlas en de documentairezeer
hebbende
waarschijnltjkniet mogelijk gebleken.Dankzij het zijn van voorbeeldgebied
als staaiwaaiuí
Gewaarmarkt
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rs/aarden
van Amstellandaanzichtbaarheidgewonnenen hebbenwij de basiskunnenleggen
voor eenorganisatiedie wordt gezien.
Amstellandniet onopgemerktblijven bleekin 2012uit
Dat de activiteitenvan Beschermers
oGroenlintje' en het besluitvan de gezamenlijke
van
een
het toekennendoor Groenlinks
vanNoord-Hollandom hunjaarlijksewisselprijsvoor
natuurbeschermingsorganisaties
toe te kennenaande
initiatievenop het gebiedvan natuur,landschapen duurzaamheid
Amstelland.
Beschermers
Mooi Amstelland
De MinistervanVROM steldein de loopvan 2009eenbedragvan€950.000ter beschikking
in Amstelland.Het heeftonsveel
verbeteringen
voor de realisatievan landschappelijke
krijgen
in onzeplannenhiervoor.Vooral
mee
te
gekost
locale
overheden
om de
moeite
'het sluitenvan
dankzijde inzetvan de Provincieis onsdit uiteindelijkgelukt.Nog net voor
het loket' kon in 2011eenplan wordenvoorgelegdaanhet ministerievan Infrastructuuren
als voorschot
Milieu op basiswaarvanin het najaarvan 201| 80%van het subsidiebedrag
jaar
Dit is een
project
Amstelland.
Mooi
het
startte
dat
van
november
ih
werd verstrekt.
Amsterdamen Amstelveen,
tussende ProvincieNoord-Holland,de gemeenten
sÍrmenrverking
Amstellanden Beschermers
Amstel,Gooi en Vecht,Groengebied
het Waterschap
Amstelland.
tussende partnersgesloteri.Het projectMooi
In2}l2werd eensamenwerkingsovereenkomst
circa€4 mln.
w&rvan detotaleinvesteringswtulÍde
Amstellandomvat15deelprojecten,
bedraagt.Het is nogte woeg om te sprekenvan het succesvan Mooi Amstelland.EenbeperkÍ
aantalprojectenis voortvarendgestart,andereprojectenkomenmoeizaamof in het geheel
niet van dè grond.Eenoverzichtvan de actuelestandvan zakenper projectis op onzewebsite
te vinden.

Financiën
Ondankshet wegvallenvan de subsidievan het ministerievan EL&I wistenwij mededankzij
en bedrijfswiendenhetjaar met eenklein overschotaf
de generositeitrr* o*e Beschermers
te sluiten.In20I2 werdook eeneersteerfenisontvangen.
'
Besfuur
in 2012zesmaal.Eind 2012werd eenbegingemaaktmet de
Het bestuir vergaderde
van het eersteuur, PeterRoos,Hanneke
verjongingvanhet bestuur.Enkelebesfuursleden
Brummelhuisen Berty van BockomMaas,bereikÍenhet eindevan hirn statutairetermijn.De
stichtingis henveel dankverschuldigdvoor de tijd die zij in de afgelopenjaren hebben
Amstelland.Begin 2013werdenhun plaatsen
besteedaande activiteitenvan Beschermers
Mieke de Vos.
en
Kea
ingenomendoorBiancaFranzen,Md
i ,{
Plannen 2013
van onzedoelstelling.
Ook in 2013zullen*Jtt*Urffdt n voortgaanmethetrealiseren
juni
Amstellanddag
de
\ryeer
zondagin
jaren
eerste
zuliet'Jwij op de
Zoalsin vorige
Dat is dit jaar dus opzjuni.
organiseren.
van oÍrzecontactenmet de bescherÍners'
VJel zorgzal wordenbesteedaanhet onderhouden
het bedrijfslevenen de overheden.
Amstelland
Bestuir StichtingBeschermers
12 maart2}t3
Keesvan Tilburg,voorzitter
5
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Mieke deVos, secretaris
penningmeester
JosAndriessen,
BiancaFranzen
Mart Kea
KeesLambalk
Aad vanPaassen
RenskePeters
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StichtingBeschermens
Amstelland
Jaanrekening
2012
Balansper 3í december
(navedeling batenen
lasten)
Beclragen
in Euro(8
2012

Activa

2011

Vorderingen
Bank
Totaalactiva

19.342
342.40A
361.748'

41.631
887.855
929.486

Passlva
Vermogen
Vooruitontvangen
subsidies
Nogte besteden
an projecten
Kortopende
schulden
passiva
Totaal

45.922
0
255.488
60.338
361.7-48

43.618
760.000
99.929
25.939
929.486
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Stichting BeschermersAmstelland
Jaarrekening2012
Staatvan batenen lasten
Bedragen
in Euro(9
Baten
Procesgeld
EL&l
Rentebaten
Bijdragenbeschermers
Bedrijfsvrienden,giften
en sponsors
Verkoopopbrengst
Atlas/DVD's
Overigebaten
Totaalbaten
Lasten
KostenAmstellanddag
g Amstellanddag
Sponsorin
KostenAmstellanddag
persaldo

2012

2011

0
410

183.192
1.023

24.314
6 . 17 0
6.111
7.500
44.505

30.048
4.500

27.331
6.491
(40)
0
217.997

; 39.336
2.500
25.548

Wervingen promotie
Diversebijeenkomsten
Secretariële
diensten
Algemenekosten

36.836

4.767
1.739
7::t718
2.470

BijdrageKlompenpad
MooiA'land
KostenAtlasAmstelland
Sponsoring
Atlas
AtlasAmstellandper saldo
PublicatieBovenkerkerpolder
Kostendocumentaire
Kostendiverseprojecten
Kostendiverseprocedures
Totaallasten
Saldobatenen lasten,

24.642
1.665
11.601
19.040

0
24.959
25.000

20.111
75.000
30.000

41
0

45.000
7.500

* 0o

14.276
10.021

42.201

17.110
207.802

2.304

10.195
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Toelichtingbehorendetot de jaarrekening2012van de Stichting
Beschermers
Amstelland
Algemeen
De StichtingBeschermers
Amstellandis op 28 november2006opgericht.
Doel van Beschermers
Amstellandis:
Het behoudvanAmstellandals eenopenen toegankelijk,vitaal agrarischgebiedmet grote
natuurwaarden,
waarinmet respectvoor landschap,
nafuuren culfuilrhistoriekan worden
geboerden gerecreëerd.
Leidraadbij het financiëlebeleidvan de stichtingis dat verplichtingeneerstworden
aangegaan
alser eenredelijk uitzicht bestaatop de dekkingvan'dedesbetreffende
uitgaven.
Alle in dejaartekeningvermeldebedragenluidenin euro's.
De cijfersm.b.t.20ll zijn voor vergelijkingsdoeleinden
aangepast.
Waarderingsgrondslagen
Vorderingenen schuldenwordenop nominalewaardegewaardeerd,
waarbijde vorderingen
wordenverminderdmet eenvoorzieningvoor mogelijkeoninbaarheid.
Batenen lastenwordenin aanmerkinggenomenin hetiry waaropdezebetrekkinghebben,
waarbijverplichtingendie zijn aangegÍum
en die gerelateerd
zijn aanin het verslagaar
:+
ontvangenbaten,medein aanmerkingwordengenomen
Baten
Procesgeld
EL&I
Amstellandis doorde Minister van EconomischeZaken,Landbouw& Innovatie("EL&I",
voorheen:"LNV") aangewezen
als eenvan de vier voorbeeldgebieden
waaÍ zal moeten
wordenaangetoond
dat investerenin landschaploont.In datkaderheefthet ministerievan
EL&I eenbijdragetoegekend
van 485.964voor eenperiodevan 3 jaurr(2009tot enmet 20l l)
in de voÍn vanprocesgeld.Na afrondingvan de gesubsidieerde
activiteitenis een
eindafrekening
opgesteldin januari 2}l2,waarnahet definitievesuËsidiebedrag
is vastgesteld
op hetmaximumvan485.964biibeschikkingdd 19maart2012.
In de staatvanbatenen lastenis voor hetjaar 20ll eenbijdragevan I 83.192 a\sbate
procesgeldEL&I verantwoord.
Rentebaten
r
De rentebaten
op de'Bpbqptryg$ekeningwordenconformbestuursbesluit
afgedragenaanhet
Landschapsfonds
AmstelÏ'iulddat in beheeris van de StichtingLandschapAmstelland.De
rentebatenop de overipesfaanekeningenwordenverantwoordin de staatvan batenen lasten.
BUdragen
beschermers.
In20l2 werdvan 1.319beschermers
(201I : 1.128)in totaal24.314aanbijdragenontvange&
eengemiddelde
bijdragevan l8 (2011:24).

Bedrijfswiendenen giften
(ABN $,m.o bank, Allen & overy en
Betreftbijdragenvan 3 (2011:3) uearijlsrenden
bijdragenuit giften en schenkingen
AmsterdamRAI) voor eentoá u* i.so0. De onàtigr
bedroegen4.670
ntaire'Op debresvoor Amstelland'
Amstellandverkocht'
wordennuornu*elijk via de websitevan Beschermers
Qverigebaten
ter dekkingvan de algemenekostenvan de stichting'
Beteft deprojectbrjdragen
Lasten
Amstellanddag
en broch'res.
De kostenbeteffen voornÍrmelijkkostenvan publiciteit
.
"l
AtlasAmstelland
Í, , - -.-- planrring
^1.
is de ptiblicatiein het
Het projectAti;Amstelland is in 2011gestart.volgens
is gedekt
De totalekósts; bedroJgrttioo.o0O,waarvan45'000
najaar vanz1r2verschenen.
uii net procesgelden het restantdoor sponsors.
Werving en Promotie
en
metrdebeschermers
Beteft vooralde kostenvan de publiciteiten de communicatie
belanghebbenden.
Balans
Vorderingen
,,
Betreftte ontvangenrenteen sponsorgelden'
Bank
Dit bedragis wij opneembaar'
Eenbedragvan342.rg5is geplaatstop spaÍuÍekeningen.

ffigenvandestichtingi!toegenomenmethetbatigsaldoover20|2(2,304),zoals
blij kt uit bij gaandmutatie-overzicht:
I
''.dF,

s

J'ri sI.,,

1 januari20l2t
Beginsaldo
n'
*,i

Saldobatenen lasten.boekjaar
31 december2011
Eindsaldo

43.618
2.304 +
45.922

Ygoruit onwangensubsidies
op de subsidieMooi Amstelland'
Belreft urtimo zlfihet ontvangenvoorschot
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Nog te bestedenaanProjecten
Betreftultimozffinognietbestedegedeelteopdeprojectendieonderderegievanen
Amstellandwordenuitgevoird in het kadeivanhet projectMooi Amstelland
Beschermers
EL&I.
ultimo 2011hetnogniet bestedegedeeltevanhet procesgeld
Kortlopendeschulden
StichtingLandschap
Betreftuoo*u*ffi-oog te betalenkosten,alsmedeeennog aande
Amstelland'
Amstellandaf te drageniedragten behoevevan het Landschapsfonds
Niet uit de balansblijkende vorderingen en verplichtingen
krachtenvoor de
De stichtingheeftgeenpersoneelin dien st. Zíimaaktgebruikvan freelance
uiwoering van beleidstaken.
Het bestuir ontvangtgeenbezoldiging'

a/.r"t't'l

Het bestuur
Keesvan Tilbrng (voorzitter)
Mieke de Vos (secretaris)
JosAndriessen(penningmeester)

KeesLambalkGiq..
(lid)
Aad van Paassen
(lid)
Peters
Renske
BiancaFranzen(lid)
MaÍt Kea (lid)

"T

W

Amstelveen,12 maart2013
Overigegegevens
IJL(lutr!{auv

vvy*

geenbijzonderebepalingen
De stichtingheeftgeeà*irrrtoogrnrtk Dr Í"trtd bevatten
en lasten.
omtent debesterói"g van hetialdo van de staatvan baten
*
Bestemmingresultaatboekjaar
-^-^
,,
van 2.304(2011: 10'195)toe
Het bestui' heeftbeslotenhet batigsaldoover 20l2ten bedrage
te voegenaanhet vermogen.
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CONTROLEVERKLARING

VAN DE ONAFHANKELIJKE

ACCOUNTANT

Aan het bestuurvan:
StichtingBeschermers
Amstelland
te Ouder-Amstel
wij hebbende in dit rapportvanpagina7 tot-en
met pagina11 opgenomenjaarrekening
stichting Beschermers
Amstelland ti oroèi-Amstel g'".óntioleerd.Dezejaarrekening 2012 van
bestaatuit
de bafansper 31 december2012 en de winst-en-veriiesrekening
over zoí) ^"t de toelichting,
waarinzijn opgenomeneen overzichtvan de gehanteerde
grondslagenvoor financiële
verslaggevingen anderetoefichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuurvan de stichtingis verantwoordelijk
voor het
vermogenen hêt resultaatgetrouw dient weei geven, opmakenvan de jaarrekeningdie het
te
álsmeoevoor n"tïóstellen van het
jaarverslag,beidein overeenstemming
met de. rrreoerhnààetoendevan toàpassingzijnde
grondslagenvoor de financiëleverslag-geving.In.
Het bestuurÈ Í.u"n, verantwoordelijkvoor
een zodanigeinternebeheersingats net nooázakeli;t
aiÀt or- nut opr.tén van oe jaarrekening
mogelijkte makenzonderafiruijkingen
van materieélbelani'ut, guuolgvan fr.audeof fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
onze verantwoordelijkheid
is het gevenvan een oordeelover de jaarrekening
op basisvan onze
controle'wij hebbenonze controléverricht in overeenstemming
met
Nederlands
recht, waaronder
de Nederlandse
controlestandaarden.
Dit vereistdat wij voldoenaan de voor ons geldende
ethische
voorschriftenen dat wij onze controlezodanigplannen
.n uituoerendat een redelijkemate van
zekerheidwordt verkregendat de jaarrer<eniíggeen
afwijkingenvan Ínaterieelbelangbevat.
Eencontroleomvat het uiwoerenvan werkzaamheden
ter verkrijgingvan controle-informatie
over
de bedragenen de toelichtingenin de jaarrekening.
De geseiecteèroé
werkzaamhedenzijn
afhankefijkvan de door de aàcountant-toegepastebordeélsvorming,
met inbegripvan het
jaarrekenïnó

ffi?àï:::??flïJfico's

datde

".n

arwijkins
vanmaterieet
betàns
bevatatssevots

BU het makenvan deze risico-inschattingen
neemt de accountantde interne beheersingin
aanmerkingdie relevantis voor het opm-aken
van de jaarre["ning
daarvan,gerichtop het oizetten van controlewerkzaámheden en voor het getrouwebeeld
die passendzijn in de
omstandigheden'Dezerisico-inschattingen
hebbenechter ni.t tot doel een oórdeeltot uitdrukking
te brengenover de effectiviteitvan de iÁternebeheeÀing
uàn-d" stichting.Een controleomvat
tevens het evaluerenvan de geschiktheidvan oe gebruiËte
giondslagenvoor het opstellenvan de
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