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Bestuursverslag 2018
Stichting Beschermers Amstelland
1.Inleiding
In dit jaarverslag staan we stil bij de belangrijkste activiteiten van de Beschermers
Amstelland.
2018 stond in het teken van de doorwerking van het Manifest dat in december 2017 aan de
bestuurders is aangeboden en positief is ontvangen.
SBA was daarnaast nauw betrokken bij verschillende ateliers van de metropoolregio
Amsterdam over de Amstelscheg.
De 12e Amstellanddag was wederom een groot succes.
Het werven van nieuwe beschermers was ook in 2018 een belangrijk issue.
Voor de beschermers is een thema-avond georganiseerd om hen te betrekken bij de koers van
het Manifest en verslag te doen van onze werkzaamheden.
Op planologisch gebied hebben we ingezet op het behoud van het Jagershuis als monument.
Daarnaast speelt de verbreding van de A9 en de daarvoor in aanmerking komende
natuurcompensatie.

2. Het Manifest “Wij staan voor Amstelland”.
Na de aanbieding van het Manifest op 7 december 2017 hebben we met de 16 organisaties
projecten benoemd en verder uitgewerkt. Ook kregen we adhesie van andere partijen zoals de
KNNV en Natuurmonumenten. Ook sommige beschermers gaven actief aan achter het
Manifest te staan. Van de kant van de LTO gaf men aan op het punt van definitieve omzetting
agrarisch land naar natuurkerngebied voor weidevogels moeite te hebben. Met de overige
punten was men het wel eens.
Met de provincie, die als belangrijkste ontvanger van het Manifest ons eerste aanspreekpunt
was, is ambtelijk intensief overlegd.
Ook na de uitwerking in projecten moesten we constateren dat er weinig financiële
ondersteuning kwam. De verkokering van het apparaat van de provincie speelde hierbij naar
ons idee een belangrijke rol. De ene afdeling wist nauwelijks van de andere. Ook werd steeds
meer duidelijk dat er geen regierol werd opgepakt door de provincie. Verwezen werd naar
deelregelingen die dan weer niet bij de provincie werden beheerd.
Aan het eind van het jaar hebben we een gesprek gehad met de verantwoordelijk
gedeputeerde en deze erkende dat hij niet veel voor ons kon doen en verwees ons naar de
politiek.
Ook met de gemeenten is overleg geweest over de doorwerking van het Manifest. Met de
gemeente Ouder-Amstel hebben we met 3 wethouders en de burgemeester gesproken. Men
vond het nog steeds interessant maar heeft na dit gesprek in oktober geen vervolg meer
gegeven.
Met de gemeente Amsterdam is getracht in contact te komen met de nieuw benoemde
wethouder Marieke van Doorninck. Zij is met een landschapsvisie bezig maar heeft daarover
tot nu toe geen contact gezocht met de maatschappelijke organisaties en is ook niet ingegaan
op een verzoek tot een gesprek.
Met de wethouder van Amstelveen, Floor Gordon, is een gesprek geweest en zij vindt dat er
grote bestuurlijke drukte is en weet niet of er een hernieuwd bestuurlijk overleg Amstelscheg
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opgestart moet worden. Zij verwijst naar de Metropoolregio Amsterdam en het Groengebied
Amstelland, het recreatieschap van de regio.
In december 2018 hebben we geconcludeerd dat we de provinciale verkiezingen in 2019
zullen aangrijpen om met de politiek in gesprek te gaan om het Manifest op de agenda te
plaatsen.

3.Deelname ateliers
Door de Metropool Regio Amsterdam is op het onderdeel landschap een tweetal ateliers
georganiseerd over de Amstelscheg. SBA heft hieraan deelgenomen als een van de weinige
maatschappelijke organisaties. Het Manifest en de daarin aangekondigde richtingen vormde
voor ons het vertrekpunt. In 2019 vindt een vervolg plaats.
4. De 12e Amstellanddag
Op 2 juni vond de 12e Amstellandag plaats met wederom stralend weer en een hoge opkomst
van bezoekers.
De gedeputeerde Adnan Tekin opende de dag. Daarnaast was er veel zang van het
Weespertrekvaart mannenkoor dat per boot naar Wester-Amstel kwam en daarna nog is door
gevaren naar Ouderkerk om daar nog liederen ten gehore te brengen.
Nieuw was het kratje met lokale produkten dat door de ondernemersvereniging Amstelgoed
was georganiseerd waarbij er een tocht was uitgezet langs verschillende leveranciers. Op
Wester Amstel zelf was een kunstmarkt en muziek en konden eveneens lokale produkten
worden gekocht.
Verder deden meer dan 50 locaties mee wat weer een groter aantal was dan de jaren daarvoor.

5. Werven van donateurs
Dit is ook een punt van aandacht gebleven in 2018. Het bestand vergrijst en hoewel ook
jongeren het gebied bezoeken leidt dit nog niet tot een grote toename van beschermers.
Het aantal beschermers bedroeg op 31 december 2018: 1.159.
In 2019 zullen er gesprekken met jongeren plaats gaan vinden, de zogeheten twee-generatie
gesprekken. Wat raakt hen en wat verwachten zij van het gebied.
In december is een nieuwsbrief naar de beschermers gegaan in een papierenversie. Tussentijds
zijn er digitale brieven verstuurd.
Het privacy beleid is doorgevoerd.
6.Thema-avond
Op 27 februari vond een thema-avond plaats. In het Huis van de Wijk in Buitenveldert
ontvingen we een kleine 100 tal beschermers.
Het Manifest kwam ter sprake, ideeën werden opgehaald bij de Beschermers, de lokale
Melkfabriek in Ouderkerk werd toegelicht en tot slot gaf de stadsecoloog Geert Timmerman
van de Gemeente Amsterdam een toelichting op de ecologie van het gebied en waar er
versterkt kan worden. Aan het eind kregen we een preview van de film Wildlife in
Amsterdam.
7. Planologisch beleid
Het Jagershuis in Ouderkerk staat al enige jaren leeg en verkeert in een slechte staat. Een
projectontwikkelaar heeft hier plannen voor maar ‘t Jagershuis zou hiervoor dan worden
afgebroken. Gepleit is voor het behoud van de monumentenstatus van ‘t Jagershuis en
hiermee bij nieuwe plannen rekening te houden.
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Met Rijkswaterstaat is gesproken over de natuur- en bomencompensatie voor de verbreding
van de A9 ter hoogte van De Ronde Hoep.
Bij het Waterschap Amstel Gooi en Vecht is bezwaar gemaakt tegen de landschappelijke
inpassing van een nieuwe inlaat in de Ronde Hoep vanwege de calamiteitenfunctie van de
polder.
8. Bestuur
In 2018 zijn geen nieuwe bestuursleden benoemd. Wel zijn er kennismakingsgesprekken
geweest.
Het bestuur bestaat uit:
Renske Peters voorzitter
Hans Buijze secretaris
Jos Andriessen penningmeester
Wes Korrel bestuurslid
Dave Kiwi bestuurslid
Marcel van Wieringen bestuurslid (tevens Amstelgoed bestuur)
De website wordt onderhouden door Martin Horstink
De registratie van de beschermers wordt onderhouden door Marcelline van Velsen
9.Financien
De jaarlijkse bijdragen van onze beschermers vormen een belangrijke bron van financiering
van de meeste van onze activiteiten. Dankzij de grote vrijwillige inzet van de bestuursleden
blijven de kosten beperkt zowel voor de Amstellanddag en de doorwerking van het Manifest.
Het jaar is met een batig saldo afgesloten en het weerstandsvermogen van de stichting is
daarmee versterkt.
Voor de Amstellanddag kregen we sponsorgelden van de Rabobank, Waterschap Amstel Gooi
en Vecht, de provincie Nood-Holland en Bakker Out.
10. Toekomst
In 2019 zal het contact met de politiek worden versterkt. Onze rol als koepel voor het
Manifest zullen we verder doorzetten.
Het issue bodemdaling in het kader van klimaat zal extra aandacht krijgen.
Onze zoektocht naar vernieuwing van ons draagvlak zal verder worden verkend.
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Stichting Beschermers Amstelland
Jaarrekening 2018

Balans per 31 december
(na verdeling saldo baten en
lasten)
Bedragen in Euro (€)
2018

2017

0
119.949
119.949

0
102.125
102.125

=======

======

96.362
6.209
16.378
1.000
119.949
=======

77.614
6.209
16.378
1.924
102.125
======

Activa
Vorderingen
Bank
Totaal activa
Passiva
Vermogen
Te besteden bootdienst
Overige projectbestedingen
Kortlopende schulden
Totaal passiva
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Stichting Beschermers Amstelland
Jaarrekening 2018

Staat van baten en lasten
Bedragen in Euro (€)
Baten

2018

2017

Bijdragen beschermers en giften
Sponsoring Amstelland
Verkoopopbrengst Atlas en boeken
Rentebaten

22.470
9.500
213
160

20.412
10.500
644
711

Totaal baten

32.343

32.267

Kosten Amstellanddag

7.273

7.784

Kosten diverse projecten
Totaal projecten

837
8.110

619
8.403

Werving en promotie
Secretariële diensten
Algemene kosten
Totaal lasten

2.910
1.987
588
13.595

2.359
2.760
1.566
15.088

Saldo baten en lasten

18.748
======

17.179
=====

Lasten

7

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018 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
Bijdragen beschermers en giften
In 2018 werd van 1.076 beschermers (2017: 1.003) in totaal € 22.470 aan bijdragen
ontvangen, een gemiddelde bijdrage van € 21 (2017: € 20).
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.
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.
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Balans
Bank
Het tegoed bij banken is voor een bedrag van € 75.328 geplaatst op spaarrekeningen en is
evenals de overige liquide middelen vrij opneembaar.
Vermogen
Het vermogen van de stichting is toegenomen met het batig saldo over 2018, zoals blijkt uit
bijgaand mutatie-overzicht:
Beginsaldo 1 januari 2018

77.614

Saldo baten en lasten boekjaar
Eindsaldo 31 december 2018

18.748 +
96.362

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 en vooruit ontvangen bijdragen.

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, Ouderkerk aan de Amstel, 18 april 2019:
Renske Peters (voorzitter)
Hans Buijze (secretaris)
Jos Andriessen (penningmeester)
Wes Korrel (lid)
Dave Kiwi (lid)
Marcel van Wieringen (lid)
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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 2018 ten bedrage van €18.748 (2017: €
17.179) toe te voegen aan het vermogen.
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