Jaarrekening 2019 Stichting Natuurlijk-Jonen
Buurtschap Jonen, gemeente Steenwijkerland

1.

Algemeen

De stichting is per notariele akte opgericht op 26 maart 2007 en
staat geregistreerd onder RSIN 817786314. Haar doel is “[h]et
behouden en versterken van het oorspronkelijk dorps-landschap
met bijbehorende natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden in Jonen door het uitvoeren van onderhoud en het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin”
zoals vermeld in artikel 2 van haar statuten.
Het bestuur werd in 2019 gevormd door Pieter de Nooij, voorzitter,
Beppie Miggels-Vinke, secretaris, Matthijs Schoenmakers, lid, en
Ted Postma, penningmeester.

2.

Financiering

Een 6-tal donateurs heeft met de Stichting Natuurlijk-Jonen een
“Overeenkomst Periodieke gift in geld” gesloten en zich daarmee
verbonden van 2019 tot en met 2023 jaarlijks een bijdrage te doen
van tenminste EUR 350 aan de financiering van de stichting. Aldus
heeft de stichting EUR 2.732 aan donaties ontvangen, inclusief
incidentele giften.
In 2019 heeft de stichting subsidies gevraagd noch ontvangen.

3.

Resultaat

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van
EUR 2.424. Het beleid van de stichting is erop gericht de komende
5 jaar een kudde van 7 Lakenvelders te houden, alsmede het
eigen vermogen per 2023 zo dicht mogelijk bij nihil te brengen.
Waar nodig zullen de lagere donaties tijdelijk worden aangevuld
met renteloze leningen. Het resultaat is ook negatief beinvloed
door euthanasie van een koe, hetgeen leidde tot een afboeking
van EUR 600, medische kosten en destructie.

4.

Fiscale positie

De Stichting Natuurlijk-Jonen is door de belastingdienst erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen betekent dat
donateurs onder voorwaarden aftrek inkomstenbelasting van hun
gift kunnen genieten.
Overigens gaat het bestuur van de stichting ervan uit dat deze,
gezien haar doelstelling, geen verplichtingen heeft terzake van
omzet- en vennootschapsbelasting.

5.

Balans en toelichting

Bedragen in EUR

31-12-2018

31-12-2019

Veestapel
Te ontvangen
Liquiditeiten
Totaal activa

5.400
1.751
5.256
12.407

4.800
0
4.322
9.122

Eigen vermogen
Te betalen
Te besteden
Totaal passiva

10.485
349
1.573
12.407

8.061
0
1.061
9.122

Zoals gezegd is de veestapel van 8 koeien gewaardeerd op EUR
600 per capita. De liquiditeiten bestaan uit een rekening-courant
en een spaarrekening bij de lokale Rabobank; beide saldi zijn
direct opvraagbaar.
Van de in het verleden ontvangen subsidies voor de bouw van een
tjasker resteert het aangegeven bedrag. In het verslagjaar is een
poging tot herstel van de molen gedaan ten bedrage van EUR 511
ten laste van deze in het verleden ontvangen subsidies. Helaas
bleek de tjasker aanmerkelijk meer dan onderhoud nodig te
hebben. Het bestuur beraadt zich nog op de (on)mogelijkheden.

6.

Exploitatierekening en toelichting

Bedragen in EUR
Donaties
Subsidies

Begroot

Gerealiseerd

2.100
0

2.732
0

Verkoop vee
Herwaardering vee
Ontvangen rente
Totaal
opbrengsten

0
0
0
2.100

0
-600
0
2.132

Veehouderij
Landschapsbeheer
Overige kosten
Totaal kosten

3.500
150
750
4.400

3.686
124
746
4.556

-2.300

-2.424

Exploitatieresultaat

Donaties zijn regulier ontvangen van 6 families en daarnaast van
incidentele gevers, waaronder de rechten tot verkoop van de
eerste druk van een boekje over Jonen, geschonken door de
familie Schoots.
De kosten van de veehouderij betreffen voornamelijk het winterverblijf van de dieren. Daarnaast zijn er beperkt kosten voor
afrastering en bijvoeding, alsmede hun registratie.
Het landschapsbeheer betreft het maaien en hooien van de door
de stichting beheerde terreinen. Deze kosten kunnen van jaar tot
jaar verschillen, afhankelijk van (weers-)omstandigheden.
De overige kosten worden gemaakt voor het aanhouden van bankrekeningen en de klusdagen met onze donateurs en andere vrijwilligers, alsmede onderhoud aan tjasker, schuilhut en materieel.
Jonen, 10 februari 2020

Namens het bestuur van de Stichting Natuurlijk-Jonen,
Ted Postma,
Penningmeester

