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Bestuursverslag 2017
Stichting Beschermers Amstelland
1)inleiding
Voor 2017 is volop ingezet op de doorwerking van het rapport Bloeiend
Amstelland zoals dat door de Wetenschapswinkel van de Universiteit
Wageningen is opgesteld en uiteindelijk heeft geresulteerd in een Manifest
opgesteld door 16 organisaties gezamenlijk.
Voorts had de aandacht het werven van nieuwe beschermers/donateurs en
bestuursleden.
Wederom werd de 11de Amstellanddag met succes gehouden om meer
bekendheid te geven aan het gebied.
De Stichting heeft zich daarnaast actief bezig gehouden met planologische
issues gedurende het gehele jaar.
Het ondernemersplatform heeft zich verzelfstandigd tot een
ondernemersvereniging ‘Amstelgoed” .
Deze onderwerpen zullen hieronder verder worden omschreven.
2)Van het rapport Bloeiend Amstelland naar het Manifest: ‘Wij staan voor
Amstelland’
Het rapport werd eind 2016 aangeboden aan SBA in aanwezigheid van
organisaties die zich ook voor Amstelland inzetten.
Een van de belangrijke conclusies uit het rapport was : om Amstelland te
versterken zowel qua draagvlak als economisch is sterke samenwerking
noodzakelijk.
SBA heeft de handschoen opgepakt en met betrokken organisaties (16)
besproken hoe we dit verder kunnen vormgeven. Het idee van een manifest is
geboren om naar de buitenwereld en aan elkaar aan te geven dat we voor een
gemeenschappelijke koers gaan en daar ook samen aan willen werken.
Tijdens 2017 hebben 5 werkgroepen hieraan gewerkt: landbouw,
weidevogelbeheer, recreatie, vergroting maatschappelijk draagvlak en
planologie. Dit heeft in het najaar geresulteerd in een Manifest waarin wordt
aangegeven welke richting we op willen, waar op geïnvesteerd moet worden ,
wat we zelf kunnen doen en waar we politiek en bestuur op aanspreken.
Op 7 december 2017 is dit manifest aangeboden aan de gedeputeeerde Tekin
van provincie Noord-Holland, B&W van Ouder-Amstel, Gemeenten
Amstelveen en Amsterdam. De aanwezige bestuurders onderschreven de koers.
Gedeputeerde Tekin nam het voortouw met de uitdaging om eerst een
verdiepingsslag op korte termijn aan te brengen en vervolgens te zien wat de
provincie en/of andere bestuurders kunnen oppakken. Begin 2018 is deze
verdiepingsslag geleverd. zie de website www.beschermersamstelland.nl om het
manifest te lezen.
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SBA vervult in dit proces een coördinerende rol. De samenwerking tussen de
organisaties levert veel positieve reacties op. We zetten in op continuïteit van
samenwerking.
Dit manifest zal in 2018 ook worden benut bij de nieuw te vormen colleges na
21 maart als de gemeenteraadverkiezingen hebben plaatsgevonden.
3) Werven van nieuwe beschermers/donateurs
Met nieuwe flyers en brede bekendmaking op de Amstellanddag hebben we
getracht meer aandacht te krijgen om donateurs te werven. Helaas is dit nog
maar in beperkte mate gelukt. We blijven zoeken naar nieuwe vormen van
communicatie om het draagvlak te vergroten.
4) 11de Amstellanddag 11 juni 2017
Hoewel niet zo groots als de 10de Amstellanddag was de dag zeer succesvol.
Prachtig weer trok vele bezoekers. De opening werd verricht door de
burgemeester van Amstelveen Mirjam van ‘t Veld in aanwezigheid van een
paar honderd aanwezigen waaronder ook bestuurders van de om- en inliggende
gemeenten. Streekproducten kregen een speciale plaats in de tuin van WesterAmstel.
De opening vond plaats met muziek van het Amsterdams Salonorkest en onder
het genot van taart van Baker Out. Op vele plaatsen hebben vrijwilligers zich
ingezet om SBA onder de aandacht te brengen. Er is geëvalueerd en met de
deelnemers is een afsluitende BBQ gehouden om elkaar ook beter te leren
kennen.
5) Planologie in Amstelland
Gedurende het gehele jaar zijn wij alert geweest op mogelijke veranderingen in
het gebied die ten koste kunnen gaan van de kernwaarden van het gebied.
Een van de grootste ingrepen zat in het plan van Amsterdam om aan de zuidkant
van de stad verder te verdichten. Dit zou ten koste gaan van het tuinenpark
Amstelglorie. Dit park ligt in de groene long van Amstelland en van onze kant
hebben we hiertegen geprotesteerd middels inspreekrecht bij de gemeenten.
Vanuit het argument “ligging in de groene long” lijkt dit plan nu van de baan.
Een tweede issue is ‘t Jagershuis in Ouderkerk dat zijn monumenten status
verliest en er plannen zijn ontwikkeld voor sloop en woningbouw. SBA heeft
hier samen met andere organisaties gepleit voor behoud van het beschermd
dorpsgezicht. De zaak loopt nog.
Langs de Amsteldijk Noord zijn op het terrein van een voormalige garage,
plannen voor nieuwe bebouwing ontwikkeld. De plannen gaven aan dat de eisen
die vanuit beeldkwaliteit worden gesteld werden overschreden. We zijn
betrokken op basis van een bezwaarschrift dat wij hadden ingediend. De
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gemeente Amstelveen is nog doende maar het lijkt erop dat een vergunning niet
wordt gegeven.
In het Manifest is aangegeven dat de drie gemeenten waar Amstelland binnen
ligt geen eenduidig planologisch beleid voeren, wat naar onze mening wel
gewenst is. Bijvoorbeeld onder “agrarisch” wordt door een ieder iets anders
verstaan.
Contact met Rijkswaterstaat: met RWS is gesproken over compensatie als
gevolg van de verbreding van de A9. SBA zal hier graag bemoeienis mee
hebben.
6) Streekproducten en weidevogelbeheer
SBA heeft middels het in leven roepen van een ondernemersplatform laten zien
dat zij voor het verder ontwikkelen is van streekproducten. Het platform is nu
een ondernemersvereniging die ook nauw wenst samen te werken met SBA en
ook actief zal zijn op de Amstellanddag. In dit geheel past ook de verwerking
van melk lokaal ten gunste van het weidevogelbeheer. Vanuit SBA hebben we
zitting in het bestuur van de Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer en past
de lokale melkfabriek in het gedachtegoed van Amstelgoed.
7)Bestuur
In 2017 hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Thans hebben zitting in het bestuur:
Renske Peters, voorzitter
Hans Buijze, secretaris
Jos Andriessen, penningmeester
Gert Lutke Schipholt, lid tevens bestuurslid Amstelgoed
Wes Korrel, lid tevens lid Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer
Dave Kiwi, lid
Naast het bestuur is Martin Horstink actief als webmaster.
Marcelline van Velzen verzorgt de registratie van beschermers.
8)Financien
De jaarlijkse bijdragen van onze beschermers vormen een belangrijke bron
van financiering van de meeste van onze activiteiten.
Dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers zijn de kosten het afgelopen
jaar beperkt gebleven, vooral voor de organisatie van de Amstellanddag
alsook de totstandkoming van het Manifest. Het jaar is dan ook met een
ruim batig saldo afgesloten en het weerstandsvermogen van de stichting is
daarmee verder versterkt.
Met een gezonde balans is SBA in staat om belangrijke nieuwe
projectinitiatieven in Amstelland te ontwikkelen en uit te voeren.
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9)Toekomst
Voor 2018 is het belangrijk of de ingezette koers met het Manifest kan worden
doorgezet met steun en middelen van de provincie en gemeenten. Een
gemeenschappelijke landbouwvisie, verwerkelijking van versterkt
weidevogelbeheer zal op de agenda staan.
Planologische alertheid is geboden gezien de bouwdrift van de gemeenten.
Energie zal moeten worden ingezet op de nieuwe colleges van de gemeenten.
Daarnaast zullen de organisaties zelf aan het werk moeten.
Onze stichting zal blijven inzetten op nieuwe donateurs.
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Stichting Beschermers Amstelland
Jaarrekening 2017

Balans per 31 december
(na verdeling saldo van baten
en lasten)
Bedragen in Euro (€)
2017

2016

0
102.125
102.125

2.190
82.735
84.925

=======

======

77.614
6.209
16.378
1.924
102.125
=======

60.435
6.209
16.378
1.903
84.925
======

Activa
Vorderingen
Bank
Totaal activa
Passiva
Vermogen
Te besteden bootdienst
Overige projectbestedingen
Kortlopende schulden
Totaal passiva
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Stichting Beschermers Amstelland
Jaarrekening 2017
Staat van baten en lasten
Bedragen in Euro (€)
Baten

2017

2016

Bijdragen beschermers en giften
Sponsoring Amstelland
Verkoopopbrengst Atlas en boeken
Rentebaten

20.412
10.500
644
711

19.119
14.000
509
493

Totaal baten

32.267

34.121

7.784

17.360

Lasten
Kosten Amstellanddag
Kosten kunstroute en Amstel bootdienst
Sponsoring kunstroute en bootdienst
Projectkosten kunstroute en bootdienst
Kosten overige projecten
Sponsoring overige projecten
Overige projecten per saldo

56.189
56.146
43

619

1.813
1.813
0

Werving en promotie
Secretariële diensten
Algemene kosten
Totaal lasten

2.359
2.760
1.566
15.088

4.985
6.139
2.323
30.850

Saldo baten en lasten

17.179
======

3.271
=====
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017 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 nagekomen rentebaten op de Rabo streekrekening is een gedeelte afgedragen aan
het Landschapsfonds Amstelland dat in beheer is van de Stichting Landschap Amstelland.
Bijdragen beschermers en giften
In 2017 werd van 1.003 beschermers (2016: 1.065) in totaal 20.412 aan bijdragen
ontvangen, een gemiddelde bijdrage van 20 (2016: 18).
Opbrengst verkoop Atlas Amstelland en boeken
De in 2012 uitgebrachte Atlas alsmede boeken en de documentaire ‘Op de bres voor
Amstelland’ worden tijdens evenementen en via de website van Beschermers Amstelland
verkocht.
Lasten
Amstellanddag
De kosten betreffen voornamelijk kosten van publiciteit en brochures alsmede de
ondersteuning en coördinatie van vrijwilligers.
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Kunstroute en pilotproject bootdienst over de Amstel
In het kader van het jubileumjaar van onze Stichting zijn in 2016 twee bijzondere projecten
georganiseerd welke volledig met sponsorgelden zijn bekostigd.
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 en te ontvangen bijdragen voor het project Ontdek Amstelland
dat wordt gefinancierd door Stichting Landschap Amstelland en Groengebied Amstelland.
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 2017 (17.179), zoals
blijkt uit bijgaand mutatie-overzicht:
Beginsaldo 1 januari 2017

60.435

Saldo baten en lasten boekjaar

17.179 +

Eindsaldo 31 december 2017

77.614

Te besteden bootdienst
Betreft de opbrengsten uit opstapkaarten van passagiers van de bootdienst tijdens de
proefvaarten in de zomer van 2016, waarvan met sponsoren is afgesproken dat deze worden
besteed aan verder onderzoek naar de haalbaarheid van een bootdienst tussen Amsterdam
en Ouderkerk aan de Amstel
Overige projectbestedingen
Betreft de nog te besteden kosten aan projecten.
Kortlopende schulden
Betreft nog te betalen kosten.
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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.
Het bestuur,
was getekend:
Renske Peters (voorzitter)
Hans Buijze (secretaris)
Jos Andriessen (penningmeester)
Wes Korrel (lid)
Gert Lutke Schipholt (lid)
Dave Kiwi (lid)

Ouderkerk aan de Amstel, 18 april 2018

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 boekjaar
Het bestuur heeft besloten het batig saldo over 2017 ten bedrage van 17.179 (2016: 3.271)
toe te voegen aan het vermogen.

11

