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1.

Algemeen

Oprichting
De Stichting is op 26 maart 2007 opgericht per notariële akte en geregistreerd
onder RSIN nummer 817786314.
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 2015 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
7 donateurs hebben er voor gekozen om vanaf 2014 gedurende 5 jaar bedragen
die variëren van € 250 tot € 625 per jaar te schenken op basis van een fiscaal
voordelige overeenkomst. Daarmee is de continuïteit van de stichting tot 2018
geborgd.
In 2016 is aan een aantal instellingen een bijdrage gevraagd ten behoeve van het
herstel van de Tjaskermolen. De stichting heeft de volgende subsidies ontvangen:
Rabofonds
€ 1000
Bercoopfonds
€ 500
Landschap Overijssel
€ 681
De stichting heeft zich verantwoord over de besteding van de middelen en heeft
daarmee voldaan aan de subsidievoorwaarden van deze drie instellingen.
Samen met een aantal kleinere bijdragen van particulieren is het mogelijk
geworden de Tjasker in oude glorie te herstellen.
De Stichting heeft in 2008 € 17.505 subsidie ontvangen vanuit het
Leefbaarheidsfonds van de gemeente Steenwijkerland. Van deze subsidie is vanaf
2009 € 12.255 besteed aan een aantal zaken, zoals de picknickplaats, het
wandelpad, een informatiebord en de aanschaf van twee bosmaaiers met
toebehoren.
In 2016 is er geen beroep gedaan op de resterende subsidiemiddelen waardoor er
ultimo 2015 een bedrag van € 1573 nog te besteden resteert ten laste van deze
subsidie.
Onze verwachting is dat de opbrengst uit de verkoop van vee ondanks de lage
vleesprijzen mogelijk blijft. In de begroting is conservatief gerekend met de
opbrengst van 2 runderen.
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 2016 is afgesloten met een negatief resultaat van
€ 1.278.
Het negatief resultaat is voornamelijk het gevolg van het uitblijven van de
verkoop van vee.
De veestapel bestond eind 2016 uit 7 koeien en twee pinken en 1 fokstier.
Het resultaat is ten laste van de algemene reserve geboekt. De reservepositie
bedraagt daardoor op 31-12-2016 € 10.208.

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 nu volledig aan de
in 2013 geactualiseerde voorwaarden en heeft de ANBI status daarmee
veiliggesteld.

5.

Stelselwijziging
Met ingang van het boekjaar 2015 is de veestapel opgenomen onder de activa.

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.
Veestapel
De volwassen veestapel wordt gewaardeerd op de gerealiseerde slachtopbrengst in
het betreffende boekjaar, naar beneden afgerond op € honderdtallen. Kalveren
worden gewaardeerd op 50 % van deze waarde.
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 waard
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 de
activiteiten van de stichting.
Kosten
De kosten zijn opgenomen tegen de historische prijzen.
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Bijlage
B
Balans per 31 december 2016 na
resultaatbestemming

31-12-2016

31-12-2015

5.000

4.000

11

843

6.770

8.215

11.781

13.058

10.208

11.485

1.573

1.573

11.781

13.058

Actief

Veestapel
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal

Passief
Eigen vermogen
Algemene reserves

Kortlopende
verplichtingen
Besteding subsidies

Totaal
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Bijlage C
Winst- en verliesrekening 2016
2016
realisatie

2016
begroting

3.768
2.481

3.600
300
1.500

3.630
300

1.000

633

6.249

6.400

4.563

1.117
234

1.775
50

4.495
21
293

2.681
2.829

500
2.000
1.500

1.599
128

320
53

250

219

175

125

112

128

200

134

7.537

6.400

7.002

Giften
Subsidies
Sponsoring
Opbrengst verkoop vee
Totaal baten

Landschapsbeheerkosten
Afrasteringen onderhoud
Brandstof/Klein materiaal/gereedschap
Aankoop vee
Kosten & Huur vee
Onderhoud Schuilplaats & Tjaskermolen
Kantoorbenodigdheden/drukwerk
Klusdagen- en vergaderkosten
Automatiseringskosten
Reiskosten
Contributies & Abonnementen

Bankkosten

2015
realisatie

Afschrijvingen
Totaal kosten
Rentebaten
Rentekosten
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Resultaat

-1.278

7

43

0

-2.395

Bijlage D
Besteding subsidies
2015
realisatie

2014
Realisatie

Totaal ten laste
Leefbaarheidsfonds

nihil

Nihil

Totaal besteed

nihil

Nihil
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Bijlage E
Toelichting op de balans per 31 december
Actief
Veestapel
7 Lakenvelder koeien
2 Lakenvelder vaarskalveren
1 fokstier

3.500
500
1.000

Vlottende activa
Te ontvangen rente over 2015 tele-spaarrekening

11

Liquide middelen
Rabobank betaal- en bedrijfsspaarrekening
Het tegoed is direct opeisbaar.

6.770

Passief
Algemene reserves

10.208

Het resultaat 2016 van € 1.278 is ten laste gebracht van de
reserves.

Kortlopende verplichtingen

1.573

In 2008 is subsidie ontvangen van:
Gemeente Steenwijkerland

17.505

Daarvan is besteed

-15.932

Resteert te besteden

1.573

De resterende middelen worden gereserveerd voor het onderhoud
aan de schuilplaats en de Tjaskermolen
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Bijlage F
Toelichting op de winst- en verliesrekening
Opbrengsten
Giften
De giften zijn afkomstig van bewoners en bezoekers
Tegenover de giften staat geen enkele tegenprestatie
van de Stichting.

3.768

Subsidies
De doelsubsidies en een aantal gerichte giften zijn besteed
aan het herstel van de Tjaskermolen

2.481

Kosten
Landschapsbeheerkosten

1.117

De kosten voor het maaien en hooien van
de door de stichting beheerde terreinen
Afrasteringen onderhoud
Het betreft hier de materiaalkosten, batterijen, palen en draad
Kosten & huur vee
Het betreft kosten zoals de winterstalling en de voeding
van de lakenvelder runderen
Kantoorbenodigdheden/drukwerk
Out of pocketkosten zijn betaald door de bestuursleden

234

2.681

0

Vergaderkosten
Deze kosten zijn de kosten van de klusdagen met onze
donateurs en andere vrijwilligers en de ingebruikname van de
herstelde Tjasker

320

Contributies en abonnementen
Het betreft de kosten van de verplichte registratie
van het vee

175

Bankkosten Rabobank

128

Rentebaten
De in 2017 ontvangen rentevergoeding over het jaar
2016 op de tele-spaarrekening bij de Rabobank
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Overige gegevens
Bestemming resultaat 2016
Het bestuur heeft in haar vergadering van [DATUM] besloten om het resultaat
over het boekjaar 2016 ten laste te brengen van de algemene reserves.
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Begroting 2017

2017
begroting

2016
realisatie

Giften
Subsidies
Sponsoring inzet leefbaarheidsfonds

3600
300

3.768
2.481

Opbrengst verkoop vee

1000

Totaal baten

Landschapsbeheerkosten
Afrasteringen onderhoud
Brandstof/Klein materiaal/gereedschap
Aankoop vee
Kosten & Huur vee
Onderhoud Schuilplaats & Tjaskermolen
Kantoorbenodigdheden/drukwerk
Klusdagen- en vergaderkosten
Automatiseringskosten
Reiskosten
Contributies & Abonnementen

Bankkosten

Totaal kosten

4900

6.249

1200
200

1.117
234

2700
200

2.681
2.829

275

320
53

175

175

150

128

4900

7.537

Rentebaten
Rentekosten
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Resultaat

0
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-1.278

