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1.

Algemeen
Oprichting
De Stichting is op 26 maart 2007 opgericht per notariële akte.
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de Stichting is in artikel 2 van de statuten weergegeven:
Het behouden en versterken van het oorspronkelijk dorpslandschap met
bijbehorende natuur-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden in
Jonen.
Door het uitvoeren van onderhoud van het dorpslandschap en het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin.
Bestuur
Het bestuur in 2012 is gevoerd door Pieter de Nooij (voorzitter), Beppie K.
Miggels-Vinke (secretaris), Thijs (M.) Schoenmakers en Leo L. Schoots, als
penningmeester verantwoordelijk voor het samenstellen van deze jaarrekening.

2.

Financiering
De Stichting heeft beperkt geïnvesteerd in financiële vaste activa. Eind 2008
hebben 8 donateurs er voor gekozen om hun bijdrage vast te leggen in een
notariële akte. Naast het fiscale voordeel voor betrokkenen betekent dat voor de
Stichting 5 jaar (vanwege de inhoud van de akte beperkte) zekerheid over de
bijdragen van deze donateurs. De Stichting heeft de kosten van de notaris voor
haar rekening genomen.
Gelet op de looptijd is gekozen voor het afschrijven op de kosten voor deze
investering over een periode van 5 jaar.
De Stichting heeft in 2008 € 17.505 subsidie ontvangen vanuit het
Leefbaarheidfonds van de gemeente Steenwijkerland. Van deze subsidie is in 2009
€ 10.755 besteed aan de inrichting van het wandelpad, een informatiebord en de
aanschaf van een bosmaaier met toebehoren. In 2010 is de beperkte
kostenoverschrijding van de beide projecten á € 814 ten laste van deze subsidie
gebracht. In 2011 zijn de legeskosten en de kosten van juridische bijstand inzake
de bouwvergunningsaanvraag voor de ooievaarsnesten en de picknickplaats ten
laste gebracht van deze subsidiemiddelen. In 2012 is geen beroep gedaan op deze
subsidie middelen. Er resteert daardoor ultimo 2012 een bedrag van € 2258 nog
te besteden ten laste van deze subsidie.
De stichting heeft verder een onverwachte grote donatie ontvangen van
€ 5000 van een gulle gever, die anoniem wenst te blijven.
Met de nu beschikbare middelen is het mogelijk om het beheerde gebied van circa
10 hectare een aantal jaren te blijven onderhouden.
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3.

Resultaat
Het verslagjaar 2012 is vooral door de grote eenmalige donatie afgesloten met
een positief resultaat van € 3541. Zonder deze gift zou er een verlies geleden zijn
van € 1.459 tegen een begroot verlies van € 1.652.
Het resultaat is ten gunste van de algemene reserve geboekt. De reservepositie
bedraagt daardoor op 31-12-2012 € 16.220.

4.

Fiscale positie
Direct na de oprichting in 2007 heeft de Stichting zich gemeld bij de
belastingdienst door het invullen van het formulier “startende onderneming”. Tot
op heden is nog geen bericht en standpunt van de belastingdienst ontvangen. Het
bestuur stelt zich op het standpunt, dat de Stichting gelet op haar doelstelling niet
belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.
De Stichting heeft in 2008 een verzoek ingediend bij de belastingdienst om te
worden erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI status biedt
een fiscaal voordeel voor onze donateurs. De belastingdienst heeft op 8 mei 2008
positief besloten op onze aanvraag. Naar aanleiding van de gewijzigde regelgeving
in 2010 is opnieuw een verzoek ingediend. De stichting voldoet aan de gestelde
voorwaarden en heeft de ANBI status daarmee veiliggesteld.

Namens het bestuur van de stichting
Leo L. Schoots, penningmeester
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Bijlage A
Grondslagen voor de financiële verslaglegging
1. Waarderingsgrondslagen
Gehanteerde valuta
Alle in deze rapportage vermelde bedragen betreffen euro’s
Materiële vast activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek
van afschrijvingen.
Afschrijving vindt plaats op basis van de verwachte economische levensduur van de
materiële vaste activa, rekening houdend met een restwaarde.
Financiële vaste activa
Afschrijving vindt plaats op basis van de economische duur van het nut van deze
activa.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, eventueel onder
aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde
2. Grondslagen voor de resultaatbepaling
Giften
Onder giften worden verstaan alle financiële bijdragen van derden, die worden
gedaan zonder dat daarvoor een verplichting voor een tegenprestatie van de Stichting
ontstaat.
Subsidies
Subsidies zijn gehele of gedeeltelijke bijdragen van derden ten behoeve van een
omschreven activiteit van de stichting. De stichting zal subsidies aanvaarden onder
het voorbehoud van een subsidieovereenkomst waarin wederzijdse rechten en
plichten zijn vastgelegd.
Afschrijvingen
De afschrijving op de notariskosten van de schenkingsaktes van onze donateurs
wordt berekend op onderstaand percentage van de aanschafwaarde:
Notariskosten

20 %

Kosten
De kosten zijn opgenomen tegen de historische prijzen
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Bijlage B

Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming

31-12-2012

31-12-2011

0

430

193

321

16.028

11.931

16.220

12.682

13.962

10.421

2.258

2.258
2

16.220

12.682

Actief
Financiële vaste activa
Schenkingsakten

Vlottende activa
Vorderingen

Liquide middelen

Totaal

Passief
Eigen vermogen
Algemene reserves

Kortlopende verplichtingen
Besteding subsidies
Pacht 2011

Totaal
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Bijlage C

Winst- en verliesrekening 2012

Giften
Subsidies
Sponsoring
Pachtopbrengst
Opbrengst verkoop vee

2012
realisatie

2.012
begroting

8.597

4.000

2.011
realisatie
11.170

10
165

Totaal baten

Landschapsbeheerkosten
Afrasteringen onderhoud
Brandstof/Klein materiaal/gereedschap
Pacht en huur
Kosten & Huur vee
Onderhoud Schuilplaats en Tjaskermolen
Kantoorbenodigdheden/drukwerk
Vergaderkosten
Automatiseringskosten
Reiskosten
Contributies & Abonnementen

Bankkosten
Afschrijvingen
Totaal kosten
Rentebaten
Rentekosten
Resultaat
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8.597

4.000

11.345

1.240
188

2.000
100

1.373
79

2
2.636

2
2.500
250

2
2.026
224

518
52

50
250
50

254

128

170

162

56

50

53

430

430

428

5.249

5.852

4.601

193

200

156

3.541

-1.652

6.900

Bijlage D

Besteding subsidies
2012
realisatie

2.011
realisatie

Leges bouwvergunningen
Juridische kosten bouwvergunningen

-

514
3.163

Totaal ten laste Leefbaarheidsfonds

-

3.678

Tjaskermolen

-

Schuilplaats

-

Totaal besteed

-
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3.678

Bijlage E

Toelichting op de balans per 31 december

Actief
Financiële vaste activa

0

Schenkingsakte 8 donateurs
De kosten voor de notariële schenkingsakten
zijn in 2012 volledig afgeschreven
Vlottende activa

193

Te ontvangen rente over 2012 tele-spaarrekening

193

Liquide middelen

16.028

Rabobank betaal- en bedrijfsspaarrekening
Het tegoed is direct opeisbaar.

16.028

Passief
Algemene reserves

13.962

Het resultaat 2012 van € 3541 is toegevoegd aan de reserves.
Kortlopende verplichtingen

2.258

In 2008 is subsidie ontvangen van:
Gemeente Steenwijkerland
Deze eenmalige subsidie is inmiddels besteed aan:
Aankoop van Lakenvelder koeien
Inrichting wandelpad waaronder picknick meubilair
Informatiebord
Bosmaaier met toebehoren
Overschrijding projectkosten Tjasker en Schuilplaats
Leges vergunningen
Juridische bijstand vergunningen
Resteert te besteden

17.505
-5.000
-4.519
-536
-701
-814
-514
-3.163
2.258

De resterende middelen worden gereserveerd voor het onderhoud
aan de schuilplaats en de Tjaskermolen.

9

Bijlage F
Toelichting op de winst- en verliesrekening
Opbrengsten
Giften

8.597

De giften zijn afkomstig van bewoners en bezoekers
Tegenover de giften staat geen enkele tegenprestatie
van de Stichting.
In 2012 is een donatie ontvangen van € 5.000 de schenker
heeft aangegeven anoniem te willen blijven.
Pachtopbrengst
De Stichting heeft een deel van het door haar van
Natuurmonumenten gepachte gebied om praktische
redenen verpacht aan één van de bewoners, die zelf zorg
draagt voor het beheer en onderhoud. De pacht van 1 euro per
jaar is om praktische redenen in 2011 tot 2021 vooruit betaald.

0

Kosten
Landschapsbeheerkosten

1.240

De kosten voor het maaien en hooien van de door
de stichting beheerde terreinen
Afrasteringen onderhoud

188

Het betreft hier de materiaalkosten, palen en draad
Pacht en huur

2

Het betreft de jaarlijkse pacht voor door de stichting
beheerde terreinen van bewoners
Kosten & huur vee

2.636

Het betreft kosten zoals de winterstalling, voeding
en inseminatie van de lakenvelder runderen

Kantoorbenodigdheden/drukwerk

0

Out of pocketkosten zijn betaald door de bestuursleden
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Vergaderkosten

518

Deze kosten zijn de kosten van de twee klusdagen met onze donateurs
en andere vrijwilligers en het afscheid van de voorzitter Theo Leijnse
Automatiseringskosten

52

De kosten voor de hosting van de website van de stichting
Contributies en abonnementen

128

Het betreft de verplichte bijdrage Kamer van Koophandel
en de kosten van de verplichte registratie van het vee
Bankkosten Rabobank

56

Afschrijvingen
de laatste afschrijving van de notariskosten ad € 2142
Rentebaten

430
193

De in 2013 ontvangen rentevergoeding over het jaar 2012
op de tele-spaarrekening bij de Rabobank
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Bijlage G

Overige gegevens
Bestemming resultaat 2012
Het bestuur heeft in haar vergadering van 27 januari 2013 besloten om het resultaat
over het boekjaar 2012 ten gunste te brengen van de algemene reserves.
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Bijlage H
Lijst van begunstigers 2012 (vanaf € 100)
Notariële schenking voor een periode van 5 jaar
Martie en Thijs Schoenmakers
Madzy en Pieter de Nooij
Jeske en Ernest Mutsaerts
Hannemien en Bernard van Praag
Beppie en Aaldert Miggels
Lily en Theo Leijnse
Tim en Leo Schoots

500
500
500
500
500
500
500

Schenking
Anoniem

5.000
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Begroting 2013

Giften
Subsidies
Sponsoring
Pachtopbrengst
Opbrengst verkoop vee

2013
begroting

2012
realisatie

3500

8.597

1000

Totaal baten

Landschapsbeheerkosten
Afrasteringen onderhoud
Brandstof/Klein materiaal/gereedschap
Pacht en huur
Kosten & Huur vee
Onderhoud Schuilplaats en Tjaskermolen
Kantoorbenodigdheden/drukwerk
Vergaderkosten
Automatiseringskosten
Reiskosten
Contributies & Abonnementen

Bankkosten

4500

8.597

1200
150
50
2
2500
100

1.240
188
2
2.636

50
250
55

518
52

130

128

60

56

Afschrijvingen

430

Totaal kosten

4547

5.249

Rentebaten
Rentekosten

200

193

Resultaat

153

3.541
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