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Bestuursverslag 2020
Stichting Beschermers Amstelland
Inleiding
In dit jaarverslag staan we stil bij de activiteiten van de Stichting Beschermers
Amstelland (SBA).
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Vanaf maart werden alle voorgenomen
activiteiten afgelast vanwege de pandemie. In februari hebben we nog een
succesvolle thema-avond gehouden over ‘Het water in Amstelland’ met ruim
100 bezoekers. De bijdrage van Maarten Ouboter van Waternet gaf een heldere
kijk op de sturende rol van water in het landschap.
Eind maart besloten we de voorbereidingen van de 14e Amstellanddag te staken.
Onze activiteiten gericht op ‘het kritisch’ volgen van de overheid hebben we
volop gecontinueerd.
Er zijn in 2020 veel activiteiten en voornemens in Amstelland gestart die naar
onze mening een negatieve impact op het landschap hebben.
Een van onze belangrijkste activiteiten betreft het verzet tegen het aanwijzen
van de Duivendrechtse polder als zoeklocatie voor mega windturbines door de
gemeente Amsterdam. Deze actie loopt door naar 2021 wanneer in het voorjaar
een besluit zal worden genomen.
We hebben ingesproken bij de gemeenteraad van Amsterdam. Ook hebben we
actief deelgenomen aan een windplatform met de vertegenwoordigers van de
andere zoeklocaties. We hebben een gezamenlijke petitie opgesteld. Er is tot nu
toe veel publiciteit. In Ouder-Amstel en Amstelveen zijn verkenningen
gehouden ten behoeve van zogeheten regionale energie strategieën (RES) voor
zoeklocaties voor wind en zonne- energie. Deze bijeenkomsten hebben ertoe
geleid dat Amstelland in deze gemeenten gevrijwaard zal blijven van
zoeklocaties voor wind en zon.
Onze actie tegen de massale bomenkap voor de verbreding van de A9 bij de
Ronde Hoep ten behoeve van een verzorgingsplaats, die was bedacht aan de
zuidkant van de weg in de Ronde Hoep, heeft een succesvolle afloop gekend.
Onze actie samen met bewoners en de gemeenteraad en het college van Ouder Amstel heeft de Tweede Kamer doen besluiten om een motie in te dienen om
van de verzorgingsplaats af te zien en met succes. De minister heeft de motie
over genomen. Vervolgens hebben we volop meegewerkt aan een
bomenherstelplan.
Daarnaast spelen er aantastingen als gevolg van nieuwe huizen die worden
gebouwd langs de Amstel waarbij de landschapseisen niet in acht worden
genomen. Boven het maaiveld extra hoog bouwen, vergroting van het
versteende oppervlak etc. Hierover lopen nog verschillende procedures.
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Een aanhoudende strijd wordt ook gevoerd over het behoud van het Jagershuis.
Hier loopt een lange gerechtelijke procedure die door SBA met belangstelling
wordt gevolgd.
Voorts is het bestuur gesprekken gestart met de beheerder van de buitenplaats
Wester- Amstel om te verkennen of in het huis van de buitenplaats ruimte
beschikbaar kan zijn voor activiteiten die SBA graag in het gebied zou willen
houden als natuur- en landschapslezingen/-workshops etc.
In september heeft SBA een lezing en een excursie georganiseerd in de Ronde
Hoep om zo voor de beschermers daadwerkelijk iets te betekenen. Het werd zeer
gewaardeerd. De boswachter van Landschap Noord- Holland hield een
rondleiding.
Op het gebied van sponsoring heeft SBA meegedaan aan de clubactie van de
Rabobank. Dit heeft ons € 1648 opgeleverd. Wij zullen dit aan de promotie van
Amstelland besteden.
SBA draagt de melkfabriek Boeren van Amstel een warm hart toe. Gezien ook
de coronacrisis kan de fabriek ondersteuning gebruiken. Als Stichting hebben
we een financiële bijdrage toegekend.
Bestuur
In 2020 is tot ons bestuur toegetreden Finette van der Heide. Finette was tot
afgelopen jaar in dienst van recreatieschap Noord-Holland en heeft veel kennis
van en ervaring op het gebied van landschapszaken.

Het bestuur bestaat uit:
Renske Peters, voorzitter
Hans Buijze, secretaris
Jos Andriessen, penningmeester
Wes Korrel, bestuurslid
Dave Kiwi, bestuurslid
Marcel van Wieringen, bestuurslid (tevens lid Amstelgoed bestuur)
Finette van der Heide
De website www.beschermersamstelland.nl wordt onderhouden door Martin
Horstink
De registratie van de beschermers wordt onderhouden door Marcelline van
Velsen
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Financiën
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 en vanwege het niet kunnen
organiseren van de jaarlijkse Amstellanddag en andere bijeenkomsten is het jaar
2020 afgesloten met een overschot van €16.830.
Toekomst
In 2021 zullen wij voortgaan met onze activiteiten en blijven wij de
mogelijkheden voor vernieuwing van ons draagvlak verkennen.
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Stichting Beschermers Amstelland
Jaarrekening 2020

Balans per 31 december
(na verdeling saldo baten en lasten)
Bedragen in Euro (€)
2020

2019

Activa

Liquide middelen

139.521

130.974

Totaal activa

139.521
======

130.974
======

123.942

107.112

Te besteden bootdienst

6.209

6.209

Overige projectbestedingen

6.378

16.378

Kortlopende schulden

2.992

1.275

139.521
======

130.974
======

Passiva
Vermogen

Totaal passiva
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Stichting Beschermers Amstelland
Jaarrekening 2020

Staat van baten en lasten
Bedragen in Euro (€)

Baten

2020

2019

21.900

19.921

1.648

7.500

35

75

23.583

27.496

0

7.535

Kosten diverse projecten

886

3.011

Totaal projectlasten

886

10.546

Werving en promotie

2.963

3.878

Secretariële diensten

1.870

1.493

Algemene kosten

1.034

829

Totaal lasten

6.753

16.746

16.830

10.750

======

======

Bijdragen beschermers en giften
Sponsoring Amstelland
Rentebaten
Totaal baten
Lasten
Kosten Amstellanddag

Saldo baten en lasten
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020 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 2020 werd van 1.016 beschermers (2019: 896) in totaal € 21.900 aan bijdragen
ontvangen, inclusief een schenking van € 1.000, een gemiddelde bijdrage van € 22 (2019:
€ 21).

Lasten
Amstellanddag
De kosten betreffen voornamelijk kosten van publiciteit en brochures alsmede de
ondersteuning en coördinatie van vrijwilligers. In 2020 is de Amstellanddag afgelast vanwege
de Covid 19 beperkingen.
Kosten diverse projecten
In 2020 is een themabijeenkomst georganiseerd over het water in Amstelland en
streekproducten. Verder is een excursie gehouden in polder de Ronde Hoep.
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
Liquide middelen
Het tegoed bij banken is vrij opneembaar.
Vermogen
Het vermogen van de stichting is toegenomen met het batig saldo over 2020, zoals blijkt uit
bijgaand mutatie-overzicht:
Beginsaldo 1 januari 2020

107.112

Saldo baten en lasten boekjaar

16.830

Eindsaldo 31 december 2020

+

123.942

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.
Een financiële bijdrage van € 10.000 is in 2020 verstrekt aan het initiatief van Boeren van
Amstel voor zuivel streekproducten afkomstig van koeien in Amstelland. Onze Stichting
ondersteunt hiermee dit initiatief in een moeilijke situatie tijdens de coronapandemie.
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, 19 april 2021:

Renske Peters (voorzitter)

Dave Kiwi (lid)

Hans Buijze (secretaris)

Marcel van Wieringen (lid)
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Jos Andriessen (penningmeester)

Finette van der Heide (lid)

Wes Korrel (lid)

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 2020 ten bedrage van € 16.830
(2019: € 10.750) toe te voegen aan het vermogen.

10

11

