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Jaaroverzicht 2014
Doel en strategie van de Stichting beschermers Amstelland
Doel van de Stichting is het behoud van een open en vitaal agrarisch gebied met grote
natuurwaarden, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden
geboerd en gerecreëerd.
Om deze doelstelling te realiseren:
1. Geven wij bekendheid aan het moois dat Amstelland te bieden heeft.
2. Volgen wij de overheid op positief kritische wijze.
3. Genereren wij draagvlak en middelen om de waarden van Amstelland in stand te
houden en verder te ontwikkelen.
Bekendheid geven aan Amstelland
Voor de 8ste keer werd op de eerste zondag in juni wederom de Amstellanddag gehouden.
De opening vond plaats op de buitenplaats Wester-Amstel. Het weer was schitterend en de
dag trok vele bezoekers. De opening werd verricht door Mieke Blankers-Kasbergen,
burgemeester van Ouder-Amstel.
Een centraal thema was de rol van de ondernemers in Amstelland, die hun bedrijf nauw
hebben verbonden met de landschappelijke kwaliteiten van Amstelland en waar de Stichting
Beschermers Amstelland ondersteunend werkt om de “branding” van Amstelland te
vergroten. Een website “ontdekamstelland.nl” was gereed op de dag zelf.
Tijdens de opening op de buitenplaats Wester-Amstel werd tevens de zojuist met steun van
velen, waaronder het landschapsfonds Amstelland, gereed gekomen herstelde zichtas van
de buitenplaats officieel geopend.
Het geheel werd muzikaal omlijst met zang van het koor “TULOS” en de koffie was
aangekleed met een grote taart van Bakker Out.
Grote drukte was er bij de joodse begraafplaats Beth Haim, vanwege het 400 jarig bestaan.
Hier trad een koor op en werd er door Bakker Out krentenbollen uitgedeeld, net als 400 jaar
geleden, waarmee draagvlak werd verworven voor de stichting van de begraafplaats.
De vrijwilligers van Wester-Amstel hebben de opening mede mogelijk gemaakt en we
danken hen hierbij hartelijk evenals de vrijwilligers die voor SBA de voorbereidingen van de
dag en de dag zelf mede mogelijk hebben gemaakt.
Op de buitenplaats waren verder actief: Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht /Waternet
met verschillende educatieve activiteiten en de provincie Noord-Holland met het project
Mooi Amstelland.
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Bekendheid aan de dag is gegeven via lokale kranten, driehoeksborden in verschillende
gemeenten, lokale televisie Amstelveen, posters, programmaboekjes en social media.
In 2014 werden twee nieuwsbrieven uitgebracht.

Volgen van de overheid
Geïnvesteerd is in het aantrekken van de banden met de verschillende gemeenten. Met de
gemeente Amstelveen is regelmatig overleg gevoerd met wethouder Bot die de
doelstellingen van Amstelland onderschrijft en met het college van B&W dat een toezegging
heeft gedaan om de Stichting Beschermers Amstelland verder actief te ondersteunen bij het
verder bekend maken van het gebied, het betrekken van ondernemers uit Amstelveen en
omstreken en ondersteuning van het ondernemersplatform.
Met de gemeente Ouder-Amstel is er op verschillende wijze contact, zowel met de
burgemeester als de betrokken wethouders. De burgemeester neemt deel aan het bestuur
van het Landschapsfonds Amstelland, via deelname aan het Groengebied Amstelland en via
activiteiten die door de gemeenten worden ondernomen zoals een bijeenkomst over de
toekomst van het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel.
Met de gemeente Amsterdam heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de
nieuwe wethouder Choho die graag een keer in het gebied wil komen met collega’s.
Kritisch is de Stichting rondom de ontwikkelingen van een nieuwe fietsbrug, los gekoppeld
van de A10 over de Amstel. Landschappelijke versnippering is hierbij een belangrijk
argument. Daarnaast zit het probleem in nieuwe op- en afritten voor de fietser die ook bij
een nieuwe brug niet zijn opgelost. Het college heeft laten weten een nieuwe losse fietsbrug
af te wijzen en daarmee zal er, gekoppeld aan de verbreding van de A10, een
nieuwe fietsverbinding tot stand moeten komen.
Met de provincie is vooral contact geweest over het project Mooi Amstelland, waar
inmiddels het eerder kansrijke project Watertuin is af gevallen. Het Waterschap vond het
project financieel te riskant. Hierover is uitvoerig met het waterschap gesproken. Overige
projecten zullen binnen de tijd worden afgerond. De door SBA geïnitieerde projecten
Amstelerf, Vogelrijk Landschapsschoon en Oost-West Wandelverbinding Bovenkerkerpolder
zijn inmiddels gerealiseerd.

Genereren van draagvlak en middelen om de waarden van Amstelland te behouden en
verder te ontwikkelen
Het aantal donateurs is in 2014 op peil gebleven al is er wel sprake van een aantal
uitblijvende bijdragen.
Door het Landschapsfonds Amstelland, grotendeels gevoed door de rentebijdragen van de
streekrekening van de Rabobank, konden verschillende projecten worden ondersteund.
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Merkbaar is de lage rentestand en de slechte economische situatie van vele ondernemingen.
De bijdrage aan het landschapsfonds is daarmee flink gedaald. Toch kreeg ook in 2014
de Amstellanddag een forse bijdrage, werd geld vrijgemaakt voor het ondersteunen van het
ondernemersplatform, werd daarnaast boerderij educatie ondersteund en het
weidevogelbeheer in het voorjaar.
Een initiatief dat in het najaar van 2014 is gestart, is een project van de Wetenschapswinkel
van de Universiteit Wageningen. Zij onderzoeken voor de Stichting
Beschermers Amstelland de economische dragers van het gebied Amstelland, nu en in de
toekomst. In 2015 zullen de resultaten worden opgeleverd. Door onze stichting wordt
begeleiding geleverd samen met externen.
Zoals eerder gemeld ondersteunt de gemeente Amstelveen via het IVN onze Stichting.
Dit door bijeenkomsten te organiseren over actuele thema’s op het gebied van natuur en
landschap en mee te helpen een cursus voor ondernemers op te zetten onder de titel
“gastheer van het landschap”
Het vormgeven van een ondernemersplatform heeft in 2014 veel energie gekost.
Bijeenkomsten zijn er geweest met de ondernemers zelf. Een werkgroep heeft zich bezig
gehouden met de gewenste inrichting van de website ontdekamstelland.nl. Door
communicatie- bureau Kellerman is er een bijdrage geleverd aan het mogelijk verder
bekendmaken van het gebied via key visuals .
De website staat, maar voor de verdere branding moet nog de strategie worden bepaald.
Contact is er geweest met IAmsterdam die Amstelland tot een van hun regionale ‘castles
en gardens’ heeft benoemd. Dit heeft geleid tot het aanprijzen van het gebied in hun
internationale magazine. Er zijn teksten en voorstellen ingediend.

Financiën
Het jaar is financieel met een batig saldo afgesloten en het weerstandsvermogen van de
stichting is daarmee verder versterkt. De jaarlijkse bijdragen van onze beschermers vormen
de belangrijkste bron van financiering van de meeste van onze activiteiten.

Bestuur
In 2014 hebben er verschillende bestuurswisselingen plaatsgehad.
Vanwege drukke werkzaamheden is onze secretaris Mieke Vos terug getreden. Hans Koot
heeft inmiddels haar plaats ingenomen. Kees Lambalk is terug getreden vanwege zijn termijn
van zitting. Kees is vanaf het begin betrokken geweest en wij danken hem hierbij hartelijk
voor zijn inbreng. Ook Aad van Paassen nadert het einde van zijn zittingsperiode. Joost van
de Kroon is toegetreden tot het bestuur als jonge boer met daarnaast een functie in de
milieutechnologie. Mart Kea heeft vanwege drukke werkzaamheden aangekondigd geen
bijdrage meer aan het bestuur te kunnen leveren. Geke Beek die vanaf het begin betrokken
is geweest en de ondersteuning met grote inzet onder haar hoede had, heeft zich eveneens
terug getrokken. Inge Engels heeft haar plaats ingenomen.
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Het deelnemen aan het bestuur vraagt veel tijd en in 2015 zullen we naarstig op zoek
moeten naar nieuwe actieve bestuursleden.
Thans hebben zitting in het bestuur:
Renske Peters, voorzitter
Hans Koot, secretaris
Jos Andriessen, penningmeester
Joost vd Kroon, lid
Bianca Franzen, lid
Aad van Paassen, lid

Plannen voor de toekomst
In onze nieuwsbrief aan het eind van 2014 hebben we op basis van onze
strategiebijeenkomst drie speerpunten benoemd, te weten:
1. meer contact met de beschermers, ook buiten de Amstellanddag
2. verder het ondernemersplatform ondersteunen en de ‘branding’ van Amstelland
3. de toekomst van Amstelland, wat is de economische draagkracht van het gebied, nu
en in de toekomst.
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Stichting Beschermers Amstelland
Jaarrekening 2014

Balans per 31 december (na
verdeling saldo van baten en
lasten)
Bedragen in Euro (€)
2014

2013

1.955
271.259
273.214

8.489
258.280
266.769

======

=====

53.264
216.345
3.605
273.214
======

46.735
216.346
3.688
266.769
=====

Activa
Vorderingen
Bank
Totaal activa
Passiva
Vermogen
Nog te besteden aan projecten
Kortlopende schulden
Totaal passiva
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Staat van baten en lasten
Bedragen in Euro (€)
Baten

2014

2013

Rentebaten

1.955

3.489

24.349
1.250
641
0

25.127
1.250
3.365
10.000

28.195
-----------

43.231
-----------

14.945
12.750
2.195

40.832
18.050
22.782

7.156
4.278
5.403
2.634

5.300
8.067
6.269

21.666

42.418

6.529

813

Bijdragen beschermers
Bedrijfsvrienden, giften en sponsors
Verkoopopbrengst Atlas/DVD’s
Overige baten
Totaal baten

Lasten
Kosten Amstellanddag
Sponsoring Amstellanddag
Kosten Amstellanddag per saldo

Kosten overige projecten
Werving en promotie
Secretariële diensten
Algemene kosten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

========
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014 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, natuur en cultuurhistorie kan worden
geboerd en gerecreëerd.
Leidraad bij het financiële beleid van de stichting is dat verplichtingen eerst worden
aangegaan als er een redelijk uitzicht bestaat op de dekking van de desbetreffende uitgaven.
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s.
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 aangegaan en die gerelateerd zijn aan in het verslagjaar
ontvangen baten, mede in aanmerking worden genomen.
Baten
Rentebaten
Van de rentebaten op de Rabo streekrekening is een gedeelte afgedragen aan het
Landschapsfonds Amstelland dat in beheer is van de Stichting Landschap Amstelland.
Bijdragen beschermers
In 2014 werd van 1.250 beschermers (2013: 1.094) in totaal 24.349 aan bijdragen
ontvangen, een gemiddelde bijdrage van 19 (2013: 23).
Bedrijfsvrienden 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 Beschermers Amstelland verkocht.
Overige baten
Betreft de projectbijdragen ter dekking van de algemene kosten van de Stichting.
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Lasten
Amstellanddag
De kosten betreffen voornamelijk kosten van publiciteit en brochures alsmede de
secretariële ondersteuning en coördinatie van vrijwilligers.
Werving en promotie
Betreft vooral de kosten van de publiciteit en de communicatie met de beschermers en
belanghebbenden door middel van de nieuwsbrief en website.
Balans
Vorderingen
Betreft te ontvangen rente.
Bank
Vrijwel het gehele tegoed bij banken is geplaatst op spaarrekeningen en is vrij opneembaar.
Vermogen
Het vermogen van de stichting is toegenomen met het batig saldo over 2014 (6.529), zoals
blijkt uit bijgaand mutatie-overzicht:
Beginsaldo 1 januari 2014

46.735

Saldo baten en lasten boekjaar

6.529

Eindsaldo 31 december 2014

53.264

+

Nog te besteden aan projecten
Betreft het nog niet bestede gedeelte van de bijdragen op de projecten die onder de regie
van Beschermers Amstelland worden uitgevoerd in het kader van het project Mooi
Amstelland, alsmede het ‘ondernemersplatform’, een project dat gesteund wordt door het
Landschapsfonds en Groengebied Amstelland.
Kortlopende schulden en vooruit ontvangen bedragen
Betreft voornamelijk een vooruit ontvangen bijdrage voor het initiëren van het
ondernemersplatform alsmede nog te betalen kosten en vooruit ontvangen bijdragen van
beschermers.
Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
De stichting heeft geen personeel in dienst. Zij maakt gebruik van freelance krachten voor de
uitvoering van beleidstaken.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.
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Het bestuur
Renske Peters (voorzitter)
Hans Koot (secretaris)
Jos Andriessen (penningmeester)
Aad van Paassen (lid)
Bianca Franzen (lid)
Joost van de Kroon (lid)
Ouderkerk aan de Amstel, 31 maart 2015
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. De statuten zijn het
afgelopen jaar gewijzigd, waardoor een accountantscontrole niet meer verplicht is en
hiervoor in de plaats een kascommissie wordt ingesteld.
Bestemming resultaat boekjaar
Het bestuur heeft besloten het batig saldo over 2014 ten bedrage van 6.529 (2013: 813) toe
te voegen aan het vermogen.
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