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Directieverslag 2014

De karakteristieke Groningse natuur en het erfgoed zijn het beschermen meer dan waard. Van de zeggekorfslak
in de Lettelberterpetten tot de zeearend in de Dollard, van de Ennemaborgh tot de molen Zeldenrust. Het Groninger Landschap maakt zich er sterk voor, al bijna tachtig jaar lang. Natuurbeheer en onderhoud van gebouwen
vragen voortdurende zorg. Maaien, inscharen van vee, klein onderhoud aan gebouwen: het is deze dagelijkse
arbeid die ervoor zorgt dat het eigendom van Het Groninger Landschap zijn waarde behoudt en bijzonder blijft.
Naast beheer en onderhoud wil Het Groninger Landschap natuur en erfgoed versterken. Dat kan de organisatie niet alleen. Versterken vereist samenwerking. Om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen, moeten
partijen elkaar opzoeken, informatie uitwisselen en met elkaar kansen verzilveren. Samenwerken levert meer
op dan de som der delen. Dat doet Het Groninger Landschap dan ook volop, op meerdere niveaus.

Partnerschappen
Toonbeeld van een geslaagd partnerschap is het project Kwelderherstel Noord-Groningen, waarmee de kwelders tussen Lauwersmeer en Nieuwe-Statenzijl de afgelopen jaren zijn aangepakt. Daarvoor lagen de kwelders er verruigd bij. Zeekweek, een grassoort, stak overal de kop. Nu de kwelders ingericht en veeveilig zijn,
start de volgende fase: het kwelderbeheer. Vorige zomer kwam een beweidingsplan uit, een gezamenlijk
beheerplan van natuurbeschermers en landbouwers. Want dát maakt dit project zo bijzonder; het nauwe
partnerschap tussen natuurorganisaties en tientallen kustboeren. Op de kwelders gaan biodiversiteit en landbouw hand in hand.
Langs de bovenrand van Groningen ligt nog een uitdaging, namelijk de kustverdediging. De zeedijk is deels
afgekeurd, mede door de aardbevingen. Dijkverbetering biedt kansen voor natuurontwikkeling. Augustus
2014 tekenden overheden en natuurorganisaties hierover een intentieverklaring. Op de tekentafel liggen
kansrijke schetsen voor Groene Dijken en brakwaternatuur tussen dubbele dijken. Voor het Marconiproject
in Delfzijl, waar kustbeheer samengaat met nieuwe kwelders, staat het sein op groen.

Tijd voor daadkracht
Het blikveld verbreedt. Het Groninger Landschap kijkt tegenwoordig verder dan haar eigendommen. Neem
de Eems-Dollard, waar het bedrijfsleven, overheden en organisaties werken aan systeemherstel, zowel ecologisch als economisch. Begin vorig jaar tekenden overheden, natuurorganisaties en bedrijfsleven een overeenkomst. De Eems-Dollard weer gezond maken, vraagt inzet van álle betrokkenen. Het is nu tijd voor daadkracht. Bij natuurherstel in de Eems-Dollard heeft iedereen baat. Niet alleen de natuur, ook omwonenden,
recreanten en bedrijven. Een breed blikveld beschrijft ook de Hunzevisie 2030, die in september samen met
Het Drentse Landschap werd gepresenteerd. De visie schetst een ambitieus toekomstbeeld: in 2030 moet het
Hunzewater weer stromen vanaf de Drentse bron, via het Zuidlaardermeer en de stad Groningen naar de
Waddenzee. Groningen wordt dan, net als eeuwen terug, weer stad aan de Hunze. Herstel van het Hunzedal
gaat stap voor stap. Met de aankoop van een stukje oude Hunze kon recent weer een stap worden gezet.

Erfgoedorganisatie
Het Groninger Landschap staat met beide benen in de samenleving. De organisatie richt zich nadrukkelijk op
het landschap, dus op natuur én op erfgoed. Het provinciale erfgoed staat hoog op de agenda. Het Groninger
Landschap wordt steeds meer als een erfgoedorganisatie gezien, zowel door collega-organisaties, als door
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eigenaren van monumenten. Eigenaren benaderen de organisatie in toenemende mate voor het verwerven
van boerderijen, bunkers, woonhuizen en andere objecten. Niet alles wordt overgenomen. Om ad hocaankopen te voorkomen, zijn afgelopen jaar richtlijnen voor verwerving opgesteld. Monumenten worden
bijvoorbeeld alleen aangekocht, wanneer ze beeldbepalend zijn en er zicht is op instandhouding en een
gezonde lange-termijn exploitatie. De aardbevingen baren zorgen. Monumentale gebouwen kampen met
ernstige schade. Wel is het zo dat door de aardbevingen de samenwerking tussen de erfgoedorganisaties
is verbeterd.

Lokale partners
Lokale partners krijgen speciale aandacht. Het Groninger Landschap wil zich nadrukkelijk inzetten voor
het landschap dichtbij. Lokaal vindt de organisatie aansluiting bij plaatselijke organisaties, bewonersgroepen en inwoners. Actueel is een initiatief in Termunten, waar allereerst het gesprek met bewoners en lokale
partijen wordt aangegaan. Tegen de dijk liggen daar de Grote en Kleine polder, twee terreinen waar kansen
liggen voor nieuwe natuur. In plaats van bovenaf een project op te stellen, wordt eerst geluisterd naar de
wensen uit de buurt, naar omwonenden en plaatselijke organisaties. Met elkaar tot een projectvoorstel komen; dat is hoe Het Groninger Landschap bij voorkeur opereert. Illustratief is ook de luchtwachttoren bij
Warffum; ook daar wordt intensief samengewerkt met een lokale stichting. Het voortbestaan van een nieuw
monument of natuurgebied moet immers gedragen worden door de lokale gemeenschap.
Lokaal spelen de vele vrijwilligers een sleutelrol. Dat de groep blijft groeien, is verheugend nieuws. Vrijwilligers vormen immers de ambassadeurs, het visitekaartje van de stichting. Om hun kennis over het landschap te vergroten, doen veel gidsen mee met de uitgebreide landschapscursus, waar ze tevens worden ingelicht over de visie van Het Groninger Landschap. Tijdens drie informatieavonden, die afgelopen jaar voor
het eerst zijn georganiseerd, zijn alle vrijwilligers bijgepraat over het werk en de projecten van de stichting.
Al deze informatie dragen ze vervolgens lokaal uit.

Financieel gezond
Financieel staat Het Groninger Landschap er gezond bij. Het boekjaar 2014 kende enkele financiële meevallers. Zo waren de inkomsten uit beleggingen hoger dan begroot en ontving Het Groninger Landschap
een aantal nalatenschappen. Niet alleen financieel, ook in natura willen mensen bijdragen, bijvoorbeeld
door het nalaten van een boerderij. De opbrengst uit nalatenschappen groeit. Het Groninger Landschap
kiest nadrukkelijk voor maatwerk en persoonlijke begeleiding. Wensen over de besteding worden bij leven
uitvoerig doorgesproken. Dankzij deze persoonlijke aanpak nemen steeds meer mensen Het Groninger
Landschap in hun testament op.
Het Groninger Landschap wil graag op eigen benen staan, ook financieel. De organisatie investeert veel in
fondsenwerving en het zoeken naar creatieve nieuwe inkomstenbronnen. Met het verkrijgen van eigen middelen wordt voorgesorteerd op een toekomst met minder subsidies. De Landschapskist - een initiatief van
drie noordelijke provinciale Landschappen en uitvaartorganisaties - voorziet duidelijk in een behoefte, net
als het plan om een wierdebegraafplaats te realiseren bij Wierum. Nieuwe plannen staan op stapel. Onder de
noemers Blaarkopvlees en Kweldervlees wil Het Groninger Landschap vlees van haar runderen op de markt
brengen. Voor de verhuur van de vijf vakantiehuizen zijn de krachten gebundeld met de De12Landschappen,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Onder de noemer ‘Buitenleven Vakanties’ treden ze gezamenlijk
naar buiten. Dat drukt de kosten en verhoogt de bezetting. Afgelopen jaar zijn de contracten ondertekend.

Toekomstagenda
In 2013 verscheen de Toekomstagenda van Het Groninger Landschap, getiteld ‘Mien Grunneger Laand’. De
agenda stippelt een route uit. Een pad naar een organisatie die het verschil kan maken bij de bescherming
van natuur, landschap en erfgoed dichtbij. Naar een organisatie die streeft naar betrokkenheid bij lokale
initiatieven. Het jaar 2014 maakt duidelijk dat Het Groninger Landschap op koers ligt. Nu is het zaak om
door te zetten.
Marco Glastra, directeur

6

j aar v e r s l ag 2 0 1 4

Toekomst- en risicoparagraaf

Om natuur en landschap blijvend te beschermen, is actieve steun van inwoners en bedrijven noodzakelijk.
Betrokkenheid bij natuur en landschap in de eigen omgeving is daarvoor cruciaal. Het Groninger Landschap
staat voor de uitdaging om deze actieve betrokkenheid de komende jaren verder uit te bouwen. Het veranderende speelveld vormt de aanleiding voor een strategische heroverwegging en het formuleren van een
toekomstagenda.
Deze toekomstagenda vraagt om een op samenwerking gerichte werkorganisatie en verbreding van de financiering van Het Groninger Landschap. Globaal zouden subsidies, eigen inkomsten en ‘charitas’ elk voor
1/3 van de financiering moeten zorgen. Hiervoor is versterking van het goede-doelenkarakter van belang,
evenals een meer ondernemende opstelling. Ten opzichte van de jaren waarbij de overheid de belangrijkste
samenwerkingspartner was en middelen ruim beschikbaar waren, vraagt dat om een cultuuromslag die in
2014 is ingezet.
Erfgoed zal – naast natuur en landschap – een volwaardige ‘poot’ van Het Groninger Landschap worden. Een
actieve rol in nieuwe (gebieds-)ontwikkelingen vraagt om een vooruitgeschoven post in de wereld van overheden, bedrijfsleven en collega-organisaties. Met deze nieuwe accenten is Het Groninger Landschap er klaar
voor om ook de komende jaren het verschil te kunnen maken voor het landschap in Groningen.
De door de overheid doorgevoerde bezuinigingen hebben gevolgen voor het voltooien van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), tegenwoordig Nationaal Natuur Netwerk (NNN). De ambities zijn bijgesteld en er is
bezuinigd op de middelen. Provincie Groningen heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld die particulieren en natuurorganisaties een gelijkwaardige positie geeft bij de aankoop van natuur. De verwachting is
dat het aankoopproces weer op gang komt en er de komende jaren belangrijke afrondingsaankopen kunnen
plaatsvinden.
Op middellange termijn zijn ook de bijdragen voor het dagelijks beheer onzeker. In de afgelopen jaren heeft
Het Groninger Landschap diverse inrichtingsprojecten in een aantal grote reservaten voltooid. Voor het beheer van deze gebieden wordt overgeschakeld van overgangsbeheer naar relatief kostbaar eindbeheer. Voor
Het Groninger Landschap is de continuïteit van dit beheer de eerste prioriteit. Een lagere beheerinspanning
heeft directe gevolgen voor de kwaliteit van de gebieden terwijl daarin juist door middel van aankoop en inrichting al veel is geïnvesteerd.
De inkomsten uit donaties staan onder druk door een geleidelijke afname van het aantal donateurs, grotendeels door natuurlijk verloop. Daar staat een toename van de inkomsten uit nalatenschappen tegenover. Klassieke methoden van ledenwerving leveren minder succes op. Nieuwe (online) methoden voor ledenwerving
zullen verkend worden, evenals het werven van eenmalige giften (crowdfunding).
Veel bijdragen van Het Groninger Landschap in verwervings- en inrichtingsprojecten konden in de afgelopen jaren worden gefinancierd uit de bijdragen die de stichting ontving uit de opbrengsten van de Nationale
Postcode Loterij. De huidige overeenkomst met de Nationale Postcode Loterij loopt van 2011 tot en met 2015.
In 2015 vindt een evaluatie van de samenwerking plaats, met als inzet voortzetting van de samenwerking.
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Het monumentenbezit groeit. Het Groninger Landschap is met een aantal eigenaren en organisaties in
gesprek over de overname van monumenten. Bij eventuele overnames is zicht op een gezonde exploitatie
een voorwaarde. In geval van voorziene exploitatietekorten, moeten deze door middel van fondsvorming
(‘bruidschat’) voor de toekomst worden afgedekt.
Hoewel de directe schade als gevolg van aardbevingen door de gaswinning, aan onze monumenten in kaart
is gebracht en zal worden hersteld zijn de effecten op middellange en langere termijn onzeker. Onderzocht
wordt of de monumenten op verantwoorde wijze bouwkundig worden versterkt.
De baten uit beleggingen worden geraamd op 5% van het gemiddeld belegde vermogen. De werkelijke
resultaten zijn onzeker. De begroting voor 2015 is opgenomen als bijlage 2 op pagina 65.
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Verslag Raad van Toezicht

Toekomstagenda
De Raad van Toezicht zag toe op de nieuwe koers die in de toekomstagenda Mien Grunneger Laand is uitgezet. Met de toekomstagenda koos Het Groninger Landschap in 2013 positie. Een bredere koers vooral, waarin
Het Groninger Landschap zich de komende jaren nadrukkelijk profileert als belangenbehartiger en beschermer van het erfgoed in de provincie Groningen. Het Groninger Landschap zet zich de komende periode in
voor het landschap dichtbij, waarbij landschap de combinatie is van natuur én erfgoed. ‘Dichtbij’ slaat op de
lokale betrokkenheid. Betrokkenheid vanuit de directe omgeving van natuur en erfgoed vindt de Raad van
Toezicht van groot belang. De koers die is ingezet, geeft ons vertrouwen in de toekomst.

Externe ontwikkelingen
De RvT besprak ontwikkelingen rond de Eems-Dollard en de samenwerking daarbij met andere partijen. Ook
het dossier van gaswinning en aardbevingen werd regelmatig besproken.

Governance
Onder begeleiding van een externe deskundige evalueerde de Raad van Toezicht haar eigen functioneren.
Conclusie was dat de RvT goed functioneert, ook in relatie tot de directeur-bestuurder. De evaluatie heeft een
overzicht van aandachtspunten opgeleverd, dat een goede basis vormt voor de evaluaties in de komende jaren.

Verwervingen
De RvT keurde een afrondingsaankoop bij de Ennemaborgh goed, de aankoop van een Hunzemeander bij
Noorderhoogebrug, evenals de verwerving van een drietal objecten in Zoutkamp (vissershuisje, kaap en kalkoven). Ook ging de RvT akkoord met een herschikking van gronden in Reitdiep-Noord ten behoeve van de
realisatie van een weidevogelkern. De Raad van Toezicht stelde in 2014 nieuw beleid vast voor de verwerving
van cultuurhistorische monumenten. Ter voorbereiding hiervan werd een tweedaags werkbezoek gebracht
aan Het Drents Landschap, waarbij ervaringen werden uitgewisseld. Verschillende potentiële verwervingen,
waaronder strokartonfabriek De Toekomst, werden besproken.

Organisatie
De Raad van Toezicht vergaderde dit verslagjaar vier keer. Bij alle vergaderingen was de directeur van de
Stichting aanwezig. In de aprilvergadering keurde de Raad van Toezicht het jaarverslag over 2013 goed. De
begroting voor 2015 werd in de novembervergadering goedgekeurd. Ook stelde de RvT een nieuw reglement
voor de Financiële Audit Commissie vast. De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de verantwoordingsverklaring van de directie.

Decharge
De Aan de hand van de aan haar verstrekte documenten heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat de behaalde resultaten voldoen aan de gestelde doelen. De bijbehorende begrotingen zijn in die evaluatie betrokken.
De Raad van Toezicht geeft na goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag decharge aan de directeur.
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Benoemingen, rooster van aftreden
Zie bijlage 1, pagina 63.

Besluit goedkeuring jaarrekening en jaarverslag
Haren, 29 april 2015
Raad van Toezicht
J. Vlietstra, voorzitter
J.J. Hooft, vice voorzitter
P. T. Bakker
A.F. Bos
H.W.H.M. van Kesteren
J.P.M. Sanders
S. Woltjer
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Natuur, landschap en beheer
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Het Groninger Landschap ontfermt zich over 8.131 hectare natuur. Het areaal bleef in 2014 nagenoeg gelijk.
Nieuwe aankopen lagen stil, mede vanwege overheidsbezuinigingen en veranderende regelgeving. De komende jaren liggen nieuwe verwervingen in het vooruitzicht. Het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur, nadert in Groningen zijn voltooiing. Toch resten er nog talloze afrondingsaankopen. Voor
Het Groninger Landschap gaat het om een paar honderd hectare rondom bestaande natuurterreinen, zoals het
Zuidlaardermeer- en het Reitdiepgebied. De deadline voor de afronding staat op 2021. Ondertussen zoekt Het
Groninger Landschap naar nieuwe kansen om Groningen nóg mooier, afwisselender en groener te maken.

Hunzevisie 2030: Wereldnatuur binnen handbereik
De rivier de Hunze moet weer stromen. Vanaf de bron in Drenthe, door de stad Groningen tot aan de Waddenzee. Dat toekomstbeeld schetst de Hunzevisie 2030, een gezamenlijk pleidooi van Het Groninger Landschap samen met Het Drentse Landschap, de beide Natuur en Milieufederaties en het Wereld Natuur Fonds.
De voorloper, de Hunzevisie uit 1995, laat zien hoe een vergezicht realiteit kan worden. Twintig jaar lang is
langs de Hunze met succes aan beekherstel gewerkt. Van de bron in Drenthe tot aan het Zuidlaardermeergebied is drieduizend hectare natte natuur gerealiseerd. De visie-2030 zet de volgende stap, namelijk de
verbinding met de Waddenzee.
Eind september 2014 zag de visie het daglicht tijdens een symposium bij het Zuidlaardermeer, waar circa zeventig gebiedspartners, organisaties en ondernemers aanwezig waren. Enkele hoofdpunten uit de visie: klimaatbestendig, CO2-vastlegging, nieuwe economie, duurzame energie en verbeteren waterkwaliteit. De eerste concrete
actie in het kader van de visie: de aankoop van ruim één hectare bij Noorderhoogebrug, waarmee de oude Hunzeloop weer voor een klein deel is veiliggesteld. Groningen moet, net als vroeger, een ‘Stad aan de Hunze’ worden.
De Hunze-natuur is in trek, maar verdient meer aandacht. Belangrijk is dat Groningers zien en ervaren hoe
waardevol het beekdal is. Om de waarde te laten zien, verscheen afgelopen najaar de film ‘Hunze, Wereldnatuur binnen handbereik’ met prachtige luchtbeelden en interviews. Beleven van de Hunze kon afgelopen jaar
tijdens de vele publieksactiviteiten, zoals de derde editie van de Hunzeloop.

CO2-opslag in natte natuur
Nieuwe natte natuur helpt in de strijd tegen klimaatverandering. Veengronden houden grote voorraden CO2
vast, een broeikasgas dat een belangrijke rol speelt in de opwarming van de aarde. Natte natuurontwikkeling
gaat veenoxidatie tegen en stimuleert veenvorming. Landbouwgronden aankopen, en er natte natuur ontwikkelen, zorgt zo voor een bijdrage aan vermindering van het broeikaseffect. Daarnaast kan het een aanjager
en kostendrager zijn voor nieuwe natuurprojecten. Dankzij nieuwe natte natuur kunnen bedrijven en particulieren mogelijk in de toekomst hun CO2-uitstoot compenseren. Voor het opstarten van een pilot in het
Hunzedal, een onderdeel van de Hunzevisie 2030, zijn afgelopen jaar gesprekken gevoerd met waterschap,
waterwinbedrijven en twee universiteiten.

Samen naar een schone Eems-Dollard
Een schone Eems-Dollard is noodzakelijk, maar geen sinecure. Het ecosysteem lijdt aan een slib-obesitas.
Om de Eems bevaarbaar te houden, wordt er voortdurend gebaggerd. In het water zweeft veel te veel slib. Herstel van het ecosysteem vereist een gezamenlijke inspanning door alle betrokken partijen. Begin 2014 werd
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daarin een belangrijke stap gezet. In de Buitenplaats Reidehoeve schaarden overheden, bedrijfsleven en de
natuur- en milieusector zich achter de ‘Samenwerkingsovereenkomst natuurverbetering en verbetering
bereikbaarheid Eems-estuarium’. Mét elkaar willen de partijen de Eems-Dollard weer gezond maken, zowel
economisch als ecologisch. De natuur- en milieusector staat verdieping van de vaargeul naar de Eemshaven toe, mits een serie concrete maatregelen de natuurkwaliteit verbetert. Op stapel staan natuurprojecten
als de Groene Dollarddijk en de inrichting van de Spijksterpolder en Marconi, dat staat voor Maritieme
concepten in beeld. De verbetering van de dijk gaat in Delfzijl hand in hand met de aanleg van 57 hectare
kweldernatuur. Eind 2014 kwam voor Marconi de financiering rond.

Gezamenlijk de kwelders beheren
De afgelopen jaren is hard gewerkt om de biodiversiteit op de kwelders van Groningen te vergroten. Belangrijk middel is beheer door middel van beweiding. Met het project Kwelderherstel Noord-Groningen zijn de
infrastructuur van de kwelders en de veeveiligheid sterk verbeterd. Er zijn lanen en toegangsdammen opgehoogd, greppels aangepast en vangkralen en drinkwatervoorzieningen aangelegd. Nu de inrichting achter de
rug is, breekt de volgende fase aan, namelijk het kwelderbeheer door beweiding. Extra bijdragen bovenop de
provinciale SNL-beheersubsidie van RWE en de provincie Groningen maken de beweiding financieel haalbaar. In de zomer van 2014 verscheen een beweidingsplan, een gezamenlijk product van natuurorganisaties
en landbouwers. De veestapel op de kwelder moet groeien. De koeien, schapen en paarden moeten de verruiging door zeekweek te grazen nemen zodat de diversiteit aan typische kwelderflora en -fauna gaat toenemen.

Broedeilanden in trek
Wat hebben visdieven, bontbekplevieren, kluten, scholeksters, kokmeeuwen en noordse sterns gemeen? Ze
hebben de pech dat ze in het Waddengebied op de grond broeden, waar ze een prooi vormen voor ratten,
vossen en andere predatoren. Het gevolg: de aantallen broedparen zijn laag en nemen af.
Veilige broedeilanden bieden uitkomst. Samen met Eneco realiseerde Het Groninger Landschap begin
2014 een broedeiland bij de pier van Oterdum in Delfzijl. Het eiland is aangelegd als compensatie voor de
bouw van een windmolenpark. Het broedeiland trok de broedvogels als een magneet aan. Al snel broedde
er meer dan vijftig paar visdieven.
Vijf kilometer verderop startte eind 2014 de aanleg van een tweede broedeiland op de Punt van Reide. Het eiland maakt deel uit van het Waddenfonds-project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’. Het schelpeneiland
van achttien bij vijftig meter verrees in een bestaande rechthoekige waterbak. Een slotgracht en omheining met
een elektrisch raster moet de predatoren buiten houden. Komend broedseizoen zal blijken of de noordse sterns
en andere broedvogels het eiland weten te vinden. Het broedsucces op de eilanden wordt nauwlettend gevolgd.

Inrichting Onner- en Oostpolder klaar
In de zomer van 2014 is de inrichting van de Onner- en Oostpolder afgerond. De inrichting van de polders
startte eind 2010. Maar liefst 875 hectare - vergelijkbaar met 1.300 voetbalvelden - is er als natuurgebied ingericht. Een deel bestaat uit moerasbossen en poelen, een ander deel is geschikt gemaakt voor weidevogels.
Stuwen en dijken zorgen voor een hoger waterpeil in de winter en de lente. Dat maakt de polders bijzonder
aantrekkelijk voor moeras- en weidevogels.

Witwang- én witvleugelsterns in Zuidlaardermeerpolders
Voor de broedvogels in het Zuidlaardermeer was 2014 een memorabel jaar. Voor het eerst kwamen in de
polders zowel witwangsterns als witvleugelsterns tot broeden. Beide zijn uitermate zeldzaam. Voor de witwangstern is het Zuidlaardermeergebied sinds 2012 de enige broedlocatie in Nederland. In 2014 broedde
er twintig paar. De komst van een broedkolonie witvleugelsterns was ronduit sensationeel. Het was de
tweede keer dat de witvleugelstern in ons land nestelt. De eerste keer was acht jaar geleden in de Biesbosch.
De vaste broedgebieden van beide sterns liggen in Oost-Europa. De sterns trokken vogelaars uit het hele
land aan. Een greep uit de vele andere vogels die ze aantroffen: poelruiter, zeearend, visarend, reuzenstern,
kwak, lepelaar en zwarte ooievaar. Zelfs de zeer zeldzame steppevorkstaartplevier is er gezien.
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Rietlanden voor de roerdomp
De rietlanden rondom het Zuidlaardermeer krijgen een facelift. Het oude riet maakt er plaats voor jong riet, dat
met de voeten in het water staat. Verjonging is hard nodig. Het gros van de rietlanden ligt er verdroogd en verruigd bij. Een derde, maar liefst dertig hectare rietland, gaat op de schop. Het maaiveld wordt verlaagd, bomen
worden gekapt en er worden slenken gecreëerd, zodat het water de rietlanden kan bereiken. Van het materiaal
dat met het plaggen vrijkomt, worden nieuwe rietlanden gemaakt. De roerdomp - het vlaggenschip van de moerasvogels - zal van het natuurherstelproject profiteren, net als het baardmannetje, de waterral, de porseleinhoen
en andere riet- en moerasvogels. De werkzaamheden zouden afgelopen winter starten, maar de aanbesteding
leverde vooralsnog niet het gewenste resultaat op. Naar verwachting start de uitvoering dit najaar.

Beschuit met muisjes voor otterstel?
Verheugend nieuws: er leeft een paartje otters in het Leekstermeergebied. Een mannetje en een vrouwtje, zo
blijkt uit DNA-onderzoek. Sinds 2014 loopt er een mannetje rond, intussen dus vergezeld van een vrouwtje.
Dit voorjaar zal blijken of er baby-otters worden geboren. Is dat het geval, dan kan een populatie ontstaan.
Het gebied is er groot genoeg voor. Otters leven op plekken met voldoende vis en een goede waterkwaliteit.
Dankzij het natuurbeheer is dat in het Leekstermeergebied het geval. Het Groninger Landschap wist het koppel gezamenlijk met een wildcamera vast te leggen. Het paartje haalde volop de media.

Recordaantal groene glazenmakers
De groene glazenmaker doet het goed in de Lettelberterpetten. Wat in 2008 begon met een enkel exemplaar
is uitgegroeid tot een volwaardige populatie. In 2014 werd een aantalschatting gemaakt op basis van larvenhuidjes. De teller stond op ruim 2.100 uitgevlogen groene glazenmakers. Daarmee behoort de populatie tot één van
de grootste van het land. Elders in Nederland holt de libel de afgelopen tientallen jaren hard achteruit. Dat de
groene glazenmaker bij het Leekstermeer floreert, komt door de uitbreiding van krabbenscheer, een waterplant
waar de libel afhankelijk van is. Krabbenscheer leeft in schoon water. Het Groninger Landschap wil de hoeveelheid krabbenscheer in de sloten op peil houden. Sloten dreigen nu dicht te groeien, omdat waterplanten als grote
waternavel in opmars zijn. Komende jaren krijgt de groene glazenmaker extra aandacht.

Gezamenlijk Ganzenakkoord
Mei 2014 zag het Groninger Ganzenakkoord het daglicht. Natuurbescherming, landbouw en provincie trekken in het akkoord één lijn: rust voor overwinterende ganzen, populatiebeheer van zomerganzen. De ganzenproblematiek is een lastig dossier. De wensen van natuur en landbouw liggen ver uiteen. In Groningen sloten
de partijen een compromis. Natuurwinst is de winterrust voor ganzen, maar het akkoord stelt ook dat de
ganzenschade in zes jaar moet worden teruggebracht naar een acceptabel niveau. Dat vraagt onder meer het
verminderen van zomerganzen. Het Groninger Landschap werkt daaraan mee, onder meer door beheer- en
inrichtingsmaatregelen. Per gebied komen er maatwerkplannen, gezamenlijk opgesteld door jagers, boeren
en natuurbeheerders. Plannen voor onder meer het Zuidlaardermeer waren afgelopen najaar in de maak.

Optimalisatie van Klutenplas, ontwerp Deikum aangepast
De Klutenplas ging afgelopen jaar op de schop. Dit gebeurde in het kader van het Waddenfonds-programma
‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ van Vogelbescherming Nederland. Zowel het waterbeheer als de terreinomstandigheden zijn geoptimaliseerd. De plas met het eiland in het westelijke deel van het gebied wordt
nu gebruikt als voorraadvijver voor brak water. Het brakke water dat onder de zeedijk doorsijpelt wordt in de
plas opgevangen. Ook is een put/bron geslagen, om zout grondwater op te pompen. Het brakke water wordt
vanuit de plas via een gemaal over het oostelijke nieuwere deel van de Klutenplas verspreid. Door het waterpeil te laten fluctueren, ontstaan slikkige oevers. Kwelderplanten, zoals zeekraal, zullen van de inrichting
profiteren, net als de broedende kluten, kokmeeuwen, noordse sterns en visdieven. Speciaal voor plevieren
en sterns zijn schelpenstrandjes aangelegd. In Deikum, zeven kilometer ten westen van de Klutenplas, wordt
een soortgelijk brakwaternatuurgebied gerealiseerd. Recent is het inrichtingsplan aangepast om tegemoet te
komen aan bezwaren door omwonenden.
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Nieuwe fruitbomen bij Oldenzijl
Ten westen van Winsum ligt het terrein Oldenzijl van Het Groninger Landschap. Op het terrein staan
sinds april vorig jaar dertig nieuwe hoogstam-fruitbomen, allemaal oude Groninger appel-, peren en pruimenrassen. De bomen zijn geplant door vrijwilligers, samen met het snoeiteam van de fruitboomgaard de
Appelhof van de Belangenvereniging ’t Oldehof en Peerdewask uit Winsum. Onder de fruitbomen is een
bloemenmengsel ingezaaid. De aanplant was onderdeel van het project ‘Landschappelijk herstel Oldenzijl’.
Binnen het project zijn tevens de singelbeplanting gesnoeid en een gedempte ringsloot uitgegraven. Het
project is uitgevoerd in het kader van het Gebiedsproces Reitdiep en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen en de provincie Groningen.

Monitoring van groot belang
Monitoren is cruciaal voor natuurbeheer. Alleen door soorten over een langere periode in kaart te brengen, wordt het duidelijk welke in de lift zitten, en welke dalen. In heel Groningen verzamelen tientallen
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vrijwilligers van Het Groninger Landschap natuurgegevens: van weidevogels, planten, vlinders, zoogdieren
en insecten. Ook worden hiervoor gespecialiseerde bureau ’s ingeschakeld. Afgelopen jaar verscheen onder
meer de broedvogelinventarisatie van de Ennemaborgh. In totaal zijn er 68 verschillende soorten geteld met
in totaal 1.346 territoria. De Zwartkop kwam als talrijkste broedvogel uit de bus met 111 territoria.

Natuur dichtbij de mensen
Recreatie en natuur gaan hand in hand. Bij de inrichting en het beheer wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de toegankelijkheid voor het publiek. Mei 2014 is bij de zeehondenkijkwand in Breebaart een
betonnen trap aangelegd. Het project is onderdeel van het Waddenfonds-project ‘Rust voor Vogels, Ruimte
voor Mensen’. De trap zorgt dat bezoekers achter de wand terechtkomen, en niet via de dijk alsnog de zeehonden verstoren. In de Kropswolderbuitenpolder startte eind 2014 de bouw van een nieuwe vogelkijkhut.
De voorziening is rolstoelvriendelijk. Voor het huisje van het waterschap Noorderzijlvest in de Westpolder bij
Vierhuizen liggen plannen op tafel voor een uitzichtpunt, informatiepunt en theeschenkerij.
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Cultureel Erfgoed

Het Groninger Landschap richt zich in toenemende mate op het cultureel erfgoed. Historische buitenplaatsen, boerderijen, woonhuizen, oude fabrieksgebouwen, molens: de stichting ontfermt zich over een groot
aantal cultuurhistorische objecten. In 2014 vond een aantal kleine verwervingen plaats. Zo werd in Zoutkamp
een authentiek visserijhuisje aangekocht. Na de verbouwing wordt het als vakantiehuis verhuurd. Bij Molen
Germania in Thesinge werd dankzij een gift een hectare rondom de molen vervormen. Bij het gebruik van de
grond wordt de bevolking van Thesinge actief betrokken. Voor verscheidene projecten was 2014 het jaar van
de voorbereiding. Zo is voor de herbestemming van strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda het plan ‘De
Toekomstfabriek’ ontwikkeld. Het plan biedt volop ruimte aan evenementen en kleinschalige bedrijvigheid.

Richtlijnen voor verwerving erfgoed
Het Groninger Landschap profileert zich nadrukkelijk als erfgoedbeheerder. De laatste paar jaar groeide de
erfgoedportefeuille fors. Vanwege de aankopen wordt Het Groninger Landschap steeds vaker door eigenaren
benaderd of de stichting monumenten wil overnemen. Om bij de verwerving heldere keuzes te maken, zijn
daar afgelopen jaar richtlijnen voor opgesteld. Het beleid maakt duidelijk welke rol de stichting inneemt, en
voor welke bouwwerken de organisatie open staat. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de monumenten beeldbepalend zijn voor het landschap. Voor het in beeld brengen van mogelijkheden voor herbestemming van monumentale boerderijen is afgelopen jaar architectenbureau Onix ingeschakeld. Het plan van het bureau schetst
een aantal scenario’s die Groninger boerderijen een haalbare en duurzame toekomst bieden. Zo liggen er
kansen door bewoning te combineren met recreatie, zorg of cultuur.

Cultuurkoepel voor Coendersborch
Op het achterterrein van de borg Coendersborch prijkt sinds vorig jaar een eigentijdse en multifunctionele
cultuurkoepel. De oorspronkelijke muziekkoepel van de muziekvereniging Amicitia is verwijderd. De koepel
bestaat uit een stalen frame met daarop een houten dak met een groene sedumbekleding. De bijzondere
nieuwe koepel, ontworpen door architect Bert Boer, is een plek voor een breed aanbod van cultuuruitingen,
zoals muzikale optredens, cultuurmanifestaties en theater- en toneelvoorstellingen. Zaterdag 24 mei 2014
werd de cultuurkoepel feestelijk in gebruik genomen. Sindsdien vinden er geregeld concerten plaats, onder
meer van de plaatselijke muziekvereniging Amicitia en het Kamerkoor Marum. Bij de borg werd afgelopen
jaar ook de historische tuinmuur opgeknapt. Langs de muur plantten vrijwilligers fruitbomen.

De Widde Meuln 1839-2014
De Widde Meuln verrees in 1839, in 2014 precies 175 jaar geleden. De korenmolen vierde haar 175 jarig bestaan groots. Het programma op 6 september was veelzijdig, met een demonstratie van oude ambachten, een
rondrit met paard en wagen, en een gezellige streekproductenmarkt. Speciaal voor het jubileum werden de
zeilen beschilderd door vier kunstenaars. Voor het jubileum schreef Jakob T. Hoogakker een prachtig jubileumboek, getiteld ‘De Widde Meuln 1839-2014’, bomvol anekdotes over de roerige geschiedenis en meer dan
honderd oude en nieuwe foto’s. De ondertitel van het boek, ‘De laatste op rij’, geeft aan dat van alle molens
die ooit langs het Damsterdiep stonden, deze de enige is die nog overeind staat. Onderdeel van het jubileumfeest was een fotowedstrijd. Opdracht was een foto te maken van het ‘mooiste plekje in Ten Boer’. De mooiste
foto’s werden na het jubileumfeest enkele weken in de molen tentoongesteld.
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Molen Zeldenrust beschadigd door aardbevingen
De aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinningen, houden de gemoederen in Groningen danig bezig.
Tienduizenden schademeldingen stroomden bij de NAM binnen. Niet alleen voor woningen, ook voor de
duizenden monumenten in de provincie. Scheuren in dikke muren, beschadiging van metselwerk: ook het
erfgoed in bezit van Het Groninger Landschap komt niet ongeschonden uit de aardbevingen. Afgelopen
jaar is bij de NAM schade gemeld voor vijf molens, namelijk De Onderneming, Vier Winden, Germania,
De Lelie en Zeldenrust. Met name de historische molen Zeldenrust is er slecht aan toe. De molen dreigt
weg te zakken, omdat de fundering door de aardbevingen en bodemdaling is aangetast. Ingrijpen is hard
nodig. De bewoners van de naastgelegen molenaarswoning zijn inmiddels verhuisd. Zeldenrust geldt als
voorbeeldproject. De molen is opgenomen in het NAM-programma ‘Bouwkundig Versterken’ om gebouwen veiliger te maken. Over de aardbevingen voerde Het Groninger Landschap afgelopen jaar nauw overleg
met andere erfgoedorganisaties, zoals Stichting Oude Groninger Kerken.

Molens Spijk en Eenrum draaien weer
Het heeft jaren geduurd, maar de molen Ceres in Spijk staat er weer puntgaaf bij. September 2014 kreeg de
molen haar wieken weer. Een jaar eerder waren de roeden uit de 175 jaar oude molen gehaald. Het terugplaatsen van de roeden was een belangrijke mijlpaal in een restauratie. De hele molen is gerestaureerd en
verfraaid al draaiende het dorpsgezicht van Spijk. Dit jaar wordt de molen opengesteld voor publiek. Ook
de werkzaamheden aan molen de Lelie in Eenrum werden afgelopen jaar afgerond. In januari 2014 werd
de kap op de molen teruggeplaatst.
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Dichtbij burgers en bedrijven

Het Groninger Landschap is diepgeworteld in de provincie. Lokale betrokkenheid en steun van burgers, bedrijven en andere relaties zijn onontbeerlijk voor de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie.
Het aantal vrijwilligers dat zich actief inzet voor het werk van Het Groninger Landschap, blijft groeien. De
teller staat inmiddels op 348 vrijwillig medewerkers, een groei van twaalf vrijwilligers ten opzichte van 2013.
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het werk van Het Groninger Landschap. Ze houden de molens draaiend,
organiseren activiteiten, houden de bezoekerscentra open en brengen planten en vogels in kaart. De vrijwilligers verzorgden in 2014 maar liefst 226 activiteiten. Die activiteiten trokken in totaal 19.141 bezoekers, bijna
2.000 meer dan het jaar ervoor.
Het Groninger Landschap kreeg in 2014 veel aandacht, waarbij vooral het gebruik van sociale media toenam.
Het twitteraccount werd 24/7 bijgehouden en telt nu ruim 1.100 volgers. De pagina op Facebook groeide van
330 naar ruim 1.000 likes. Ook het Youtube-kanaal was populair. De nieuwe commercial van Het Groninger
Landschap werd 700 keer bekeken, de film ‘Hunze, Wereldnatuur binnen handbereik’ ruim 600 keer. Ook
de filmpjes van de bevers en de otters vonden gretig aftrek. Elke zes weken stuurde Het Groninger Landschap
een nieuwsbrief naar 450 emailadressen.
Ondanks de publiciteit is het aantal Beschermers in 2014 licht afgenomen van 15.853 naar 15.066. De dalende
trend van de afgelopen jaren baart zorgen. In heel Nederland verliezen natuurorganisaties aanhang. Vooral
jongeren leggen zich moeilijker voor langere tijd vast. Wel wordt eenmalig geld schenken voor een specifiek
project of doel populairder. Het Groninger Landschap springt hierop in, zie ‘Meebeslissen over schenkingen’.

Nieuw: Groene Buiten Medewerkers
Snoeien, tuinonderhoud, plaatsen van omheiningen: de zogeheten Groene Buiten Medewerkers - een nieuwe
groep vrijwilligers - draaien er hun hand niet voor om. De animo om mee te helpen bij het beheer van natuur en landschap blijkt groot. Een kleine oproep in de Golden Raand leverde tientallen reacties op. In 2014
gingen ze voor het eerst aan de slag. Ze knapten onder andere de eendenkooi op, tuinierden bij Buitenplaats
Reitdiep, deden snoeiwerkzaamheden bij de Coendersborch en plaatsten nieuwe rasterpalen in het Overbos.
In Bourtange herstelden ze klaphekjes en plaatsten ze nieuwe slagbomen. Het waren allemaal extra taken die
uitgevoerd konden worden, dankzij de nieuwe vrijwilligers. Dit jaar krijgen de Groene Buiten Medewerkers
een speciale training.

Vrijwilligers zijn ambassadeurs
De vrijwilligers van Het Groninger Landschap bezitten een schat aan lokale kennis over natuur en cultuur.
Gidsen, molenaars, gastgevers in molens en bezoekerscentra: allemaal vertellen ze met verve over hun grote
passie. Dankzij de nieuwe gidsenopleidingen komen ze voortaan nóg beter beslagen ten ijs. De drie opleidingen, elk voor een regio, startten afgelopen september en lopen tot juni dit jaar. Tweewekelijks krijgen de
cursisten een intensief programma. Voor vrijwilligers van álle Groningse natuurorganisaties is afgelopen jaar
in de Coendersborch de bijeenkomst Gronings Groen georganiseerd.
Vrijwilligers vormen de ambassadeurs, het visitekaartje van de organisatie. Ze zorgen dat de natuurterreinen
en het werk van Het Groninger Landschap meer gaan leven in de streek. Tijdens drie informatieavonden,
een primeur in 2014, zijn de vrijwilligers op de hoogte gehouden van projecten en ontwikkelingen binnen
Het Groninger Landschap. Dankzij deze informatie - een verzoek vanuit de vrijwilligers - kunnen ze vragen
van bezoekers beter beantwoorden. Vanwege het succes vinden dit jaar wederom informatieavonden plaats.
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Elke leerling de natuur in
Ieder kind in Groningen moet minimaal één keer in zijn basisschooltijd een natuurbeleving meemaken.
Dat vindt Het Groninger Landschap samen met IVN en Landschapsbeheer Groningen. De ambitie wordt
nu niet waargemaakt, concludeert een recente studie van Tanja Ensing, student van het Van Hall Larenstein. Ze liep afgelopen jaar stage bij Het Groninger Landschap, IVN en Landschapsbeheer. Interviews en
een enquête wijzen uit dat natuur tijdens schooltijd onvoldoende aandacht krijgt. Natuurlessen vinden vaak
in de klas plaats, waarbij leerlingen SchoolTV kijken, en niet buiten in de natuur. Het Groninger Landschap
behoort tot de top-3 waar scholen mee samenwerken. In 2014 maakte bijna dertig procent van de basisscholen door Het Groninger Landschap kennis met de natuur. Alsmaar meer schoolklassen weten de weg naar
de bezoekerscentra te vinden. In drie jaar tijd steeg het aantal bezoekende leerlingen van vijfhonderd naar
tweeduizend. Het lesaanbod bestaat uit meerdere programma’s, zoals braakballen pluizen, wadonderzoek,
waterdieren vangen, een struintocht en een boerderijprogramma. Het Groninger Landschap gaat ook bij
scholen op bezoek. Voor zeventig scholen werd in 2014 op school een vogeltrekles verzorgd.

Nieuw: Zoogdierenles
Hebben alle zoogdieren haren? Wat is een waterkonijn? Deze vragen maken onderdeel uit van een gloednieuw lesprogramma van Het Groninger Landschap, dat vorig jaar is ontwikkeld. De les neemt de leerlingen mee in de wereld van de wilde zoogdieren in Groningen. Spelenderwijs leren staat voorop. Met
meerdere opgezette zoogdieren, een grote kaart van de provincie Groningen en een Zoogdierpaspoort ontdekken ze welke zoogdieren in Groningen leven, en wat Het Groninger Landschap voor zoogdieren doet.
Het programma is met succes bij een aantal scholen getest. Het ontwikkelen van het lesprogramma over
zoogdieren is mede mogelijk gemaakt door de ‘Streekrekening’ van Groningse Rabobanken.

Nieuw record jeugdnatuurfestivals
De grote festivals voor het hele gezin, die Het Groninger Landschap sinds een paar jaar organiseert, zijn in
trek. In totaal trokken ze in 2014 maar liefst achtduizend bezoekers, achthonderd meer dan het jaar ervoor.
Het Midzomerfestival ontpopt zich als grootste Natuur-doe Spektakel voor kinderen in Nederland. Naar
de vierde editie op 14 en 15 juni kwamen 4.700 bezoekers. Ze konden onder andere waterbeestjes vangen,
braakballen van uilen uitpluizen, vogels spotten, met een kabelbaan over de sloot zwieren en broodjes
bakken. Primeur in 2014 was het Noordkustfestival in Pieterburen. Na het Midzomerfestival, het Dollardfestival bij de Reiderhoeve en de Paddenstoelendag bij de Ennemaborgh het vierde evenement van Het
Groninger Landschap speciaal voor gezinnen met kinderen. In en rond de Buitenplaats Noordkust werden
talloze activiteiten georganiseerd. Veel animo was er voor de huifkartocht naar de dijk en de kwelders, en
het beklimmen van de molen.

Meebeslissen over schenkingen
Steeds meer bedrijven en organisaties ondersteunen het werk van Het Groninger Landschap. De tijd van
losse schenkingen, zonder directe betrokkenheid bij de besteding, lijkt voorbij. Bedrijven willen tegenwoordig graag meedenken en weten aan welk project het geld wordt besteed. Het Groninger Landschap
springt op deze behoefte in. Nieuw zijn de zogeheten Groene Hart bedrijven, een nieuw ‘pakket’ voor
kleine zelfstandigen en mkb-bedrijven. Deze doelgroep beschikt veelal niet over de middelen om een jaarlijkse bijdrage te doneren, maar wil wel graag een bijdrage leveren aan een specifiek project, natuurgebied
of cultureel object. Zeven Groene Hart bedrijven beten in 2014 de spits af. Zo werd in juni tijdens het
Midzomerfestival in Buitenplaats Reitdiep het eerste bakje Groningse patat geveild. Bezoekers konden ook
bieden op een aardappelexcursie. Het opgehaalde bedrag werd verdubbeld door de twee initiatiefnemers,
aardappelboer Menko van Zwol en eigenaar van cafetaria Friet van Piet, Marco Agema. De actie leverde Het
Groninger Landschap meer dan zevenhonderd euro op. Bijdragen als Groene Hart bedrijf gebeurde ook in
natura. Hummel tuintotaal uit Noordhorn plaatste bijvoorbeeld achttien nestvlotten voor zwarte sterns in
het Zuidlaardermeergebied.

20

j aar v e r s l ag 2 0 1 4

Niet alleen bedrijven, ook burgers beslissen vaker mee over de besteding van hun giften en nalatenschappen.
Met de gift van mevrouw Schuurman kon bijvoorbeeld een hectare grond bij Molen Germania in Thesinge
worden aangekocht. Dankzij de nalatenschap van de heer Spa is een vogelkijktoren in de Kropswolderbuitenpolder gerealiseerd.

Intensivering fondsenwerving
De fondsenwerving kreeg in 2014 een impuls. Het Groninger Landschap wil graag draagvlak, betrokkenheid
en samenwerking creëren bij burgers, bedrijven en andere relaties. Vier nieuwe Vrienden konden afgelopen
jaar worden verwelkomd, namelijk Hoogeland Catering, Visser Communicatie B.V., The Fieldwork Company
en Van Delden Bouw. Voor bestaande en potentiële Vrienden is een Vriendenbijeenkomst georganiseerd.
In het najaar nam Het Groninger Landschap met een eigen stand deel aan de Bedrijvencontactdagen in de
Martiniplaza. De dag leverde meteen nieuwe Vrienden op.
Naast hun jaarlijkse bijdrage verbinden de Vrienden zich steeds vaker op andere manieren aan Het Groninger Landschap. Zo is samen met De Friesland Zorgverzekeraar een Natuurcollectief opgezet. Nieuwe leden
van de zorgverzekeraar krijgen korting op hun premie, een jaar lang donateurschap bij Het Groninger Landschap en een welkomstcadeau.
De Rabobank droeg wederom bij aan jeugdeducatie van Het Groninger Landschap. Spaarders van de StreekRekening van de Rabobank ontvingen rente, zoals op iedere spaarrekening, maar over iedere euro rente werd
een deel op een fonds voor Het Groninger Landschap gestort. De actie bracht afgelopen jaar 7.691,58 euro op.

Noordkustfestival bij Buitenplaast Noordkust
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Verantwoordingsverklaring

•
•
•

De Directie van de Stichting Het Groninger Landschap onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en handelt overeenkomstig. In deze verantwoordingsverklaring legt de directie verantwoording af over
drie algemeen geldende principes:
onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;
optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen;
optimaliseer de omgang met belanghebbenden.

Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren
Het Groninger Landschap is een stichting, gevestigd te Haren, met een directeur/bestuurder en een Raad
van Toezicht. In de consolidatie zijn begrepen Stichting Het Groninger Landschap, Stichting Weltevreden,
Stichting Beheer Borgterrein Ewsum en B.V. Restaurant Koetshuys De Ennnemaborgh.
De Raad van Toezicht bestaat uit de voorzitter en leden. Belangrijke taken zijn het toezicht op het door de directeur gevoerde beleid. De directie neemt besluiten op het gebied van beleidsvorming, grondaankopen, begroting,
jaarverslag en jaarrekening. De Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op basis van schriftelijke stukken, die
periodiek in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden besproken in aanwezigheid van de directeur.
Verder verstrekken de directie en medewerkers mondelinge toelichtingen en worden werkbezoeken gebracht.
Daarnaast worden desgewenst externe deskundigen geraadpleegd. De begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het meerjarenbeleidsplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Voor leden van de Raad van Toezicht is statutair een zittingsduur bepaald van vier jaar, met een mogelijkheid voor een tweede termijn van eveneens vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af conform een rooster van aftreden. Indien één of meer
vacatures openstaan, wordt een profielschets van de beoogde leden opgesteld. De Raad van Toezicht stelt een
wervingsprocdure vast en benoemt vervolgens op basis van een schriftelijke voordracht het nieuwe bestuurslid.
Het functioneren van de medewerkers wordt door de directeur geëvalueerd conform een vastgestelde beoordelingssystematiek. Het functioneren van de directeur wordt geëvalueerd door de Raad van Toezicht. De
directie legt door middel van het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af aan de beschermers, donateurs, sponsoren en de diverse subsidieverstrekkers. Het jaarverslag wordt tevens gepubliceerd op de website
van Het Groninger Landschap. Het functioneren van (de leden van) de Raad van Toezicht, wordt elk jaar in
een bijeenkomst van de Raad van Toezicht geëvalueerd. De relevante nevenfuncties van de leden van de Raad
van Toezicht en de directie staan vermeld op bijlage 1, pagina 63 en 64.

Effectiviteit en efficiency van bestedingen
Door het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting en de daaruit voortvloeiende jaarplannen en begrotingen geeft de directie richting aan de doelstellingen van de Stichting Het Groninger Landschap. In het meerjarenbeleidsplan staan richtinggevende doelstellingen geformuleerd. In de begroting zijn
per product doelstellingen aangegeven. Deze worden doorgevoerd in de werkplannen van de afzonderlijke
afdelingen. Het monitoren en evalueren van de uitvoering van processen en activiteiten vindt plaats door
middel van kwartaal- en jaarverslagen die tevens worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht wordt, op financieel vlak, ondersteund door een Financiële Audit Commissie. De Financiële Audit
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Commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. Het jaarverslag wordt ook getoetst aan het
meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting. Beide plannen en het jaarverslag worden goedgekeurd
door de Raad van Toezicht.
Directie en afdelingshoofden monitoren en evalueren de uitvoering van activiteiten en processen met behulp van de werkplannen en kwartaalrapportages van de betreffende afdeling. De financiële interne processen worden per kwartaal door middel van een management rapportage volgens een van tevoren opgesteld
schema gemonitord.
De AO-IC (administratieve organisatie en interne controle) wordt jaarlijks geactualiseerd en getoetst door
de externe accountant.
Het beleggingsbeleid is primair gericht op beleggingen voor de lange termijn (15 jaar en langer). Het vermogen wordt op een solide en defensieve wijze belegd.
Het bestedingspercentage doelstelling ten opzichte van de som der baten is gepresenteerd op pagina 48.
Het percentage kosten eigen fondsenwerving in relatie tot de totale baten eigen fondsenwerving is gepresenteerd op pagina 54.

Omgang met belanghebbenden
De Stichting Het Groninger Landschap streeft naar een open dialoog met belanghebbenden die zijn onder
te verdelen in medewerkers, vrijwilligers, beschermers, schenkers, relaties, bedrijven, overheden, particulieren, standsorganisaties, pers, agrariërs, natuur- en milieuorganisaties en andere betrokkenen.
De inhoud en kwaliteit van de verstrekte informatie wordt door de leidinggevenden gewaarborgd. Belangrijke informatiestukken worden in het Management Team besproken en vastgesteld. Het persbeleid is
gericht op openheid.
De specifieke doelgroepen worden met diverse communicatiemiddelen zoals het kwartaalblad, het jaarverslag en de samenvatting van het jaarverslag, de website, persberichten, gebiedsgerichte en project gerichte
informatiebijeenkomsten en door deelname aan diverse overlegorganen en samenwerkingsverbanden geïnformeerd. Het communicatiebeleid van de stichting is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. Het beleid
is erop gericht om optimale relaties te hebben met belanghebbenden en belangstellenden en hen gericht te
informeren, bijvoorbeeld over natuur- en landschapsbelangen en de activiteiten van de stichting, de ontwikkelingen in de natuurgebieden en de besteding van de ontvangen gelden.
De informatieverstrekking vindt plaats via verschillende uitingen gericht op de relevante doelgroep zoals
beleidsnota’s, publicaties, overleggen met overheden, deelname aan netwerken en overlegorganen. Om
daarnaast goed te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van de belanghebbenden, zijn de diverse
algemene communicatie-uitingen zoals het kwartaalblad, de folders en de website ondergebracht bij de
afdeling Communicatie. De middelen worden ingezet om elkaar te versterken. Belanghebbenden kunnen
op 1 telefoonnummer en 1 algemeen emailadres terecht.

Het beleid met betrekking tot fondsenwerving
Het fondsenwervingsbeleid van de Stichting is gericht op het werven van donateurs en bedrijfsvrienden.
Het doel is om zoveel mogelijk Groningers ‘Beschermer’ van Het Groninger Landschap te laten worden.
Wervingsacties zijn daar ook specifiek op gericht. Ten behoeve van de uitvoering van specifieke projecten
worden wervingsactiviteiten ontwikkeld gericht op fondsen en bedrijven.
De stichting beschikt over een vastgelegde procedure om eventuele klachten en vragen zorgvuldig af te
handelen. Tevens wordt tijdens de jaarlijkse beschermersbijeenkomst gelegenheid gegeven tot informatieuitwisseling over het beleid van de Stichting. Daarnaast wordt informatie uitgewisseld met belanghebbenden door middel van enquêtes en evaluaties.
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Financieel verslag over de periode 1 januari 2014 tot
en met 31 december 2014

Stichting Het Groninger Landschap is keurmerkhouder van het CBF-keur. De geconsolideerde jaarrekening
is ingericht conform de in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen opgenomen richtlijnen.
De richtlijn maakt onderdeel uit van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, opgesteld door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.

Financieringsstructuur
In de financieringsstructuur van Stichting Het Groninger Landschap zijn vier belangrijke geldstromen te
onderkennen, te weten het structurele deel van de exploitatie, de aankopen , het uitvoeren van éénmalige
projecten en de bijzondere inkomsten.
Het structurele deel van de exploitatie
In dit structurele deel van de exploitatie worden alle baten en lasten ten behoeve van de eigen organisatie
verantwoord, die nodig zijn om de bedrijfsvoering te laten functioneren. Dit deel van de exploitatie wordt
gefinancierd met structurele inkomsten zoals beschermersbijdragen, beleggingen, beheerssubsidies en inkomsten uit terreinen.
De aankopen
De aankopen van natuurterreinen en cultuurhistorische monumenten worden deels gefinancierd uit ontvangen subsidies van overheden. Het niet gesubsidieerde deel van deze aankoopkosten wordt gefinancierd uit
nalatenschappen en giften en het door de directie bestemde deel van het eigen vermogen voor aankopen, via de
staat van baten en lasten.
Het uitvoeren van projecten
De kosten van eenmalige projecten worden voor een groot deel gefinancierd uit de hiervoor ontvangen subsidies van overheden en particuliere fondsen. Het niet gesubsidieerde deel wordt gefinancierd uit het door
de directie bestemde deel van het eigen vermogen voor de uitvoering van projecten, via de staat van baten en
lasten.
De bijzondere inkomsten
De bijzondere inkomsten bestaan uit inkomsten uit nalatenschappen, giften, bijdragen van de Nationale
Postcode Loterij en sponsoring. Deze inkomsten, die in continuïteit gezien een onzeker karakter hebben,
worden besteed aan eenmalige en bijzondere projecten.
Reserves
De uitkomst van de staat van baten en lasten wordt bij besluit van de directie als volgt verdeeld:
•
eeen dotatie c.q. onttrekking aan de continuïteitsreserve, voor de dekking van risico’s op korte termijn, tot aan
het gestelde maximum;
•
een dotatie c.q. onttrekking aan de reserve projecten in het kader van de doelstelling;
•
een dotatie c.q. onttrekking aan de reserve aankoop natuurterreinen.
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Met deze wijze van financiering wordt getracht de continuïteit in de uitvoering van de doelstellingen van
de Stichting en een slagvaardige en doeltreffende inzet van de beschikbare middelen, te waarborgen. Het
eigen vermogen en de toegenomen activiteiten ten aanzien van fondsenwerving voor natuurontwikkelingsen openstellingsprojecten maken het de Stichting mogelijk, haar bezittingen op een kwalitatief hoog niveau
in te richten, te onderhouden en verder blijvend open te stellen.
Bestemmingsfondsen in relatie tot de reserves
Een gedeelte van de ontvangen baten die Het Groninger Landschap ontvangt bestaat uit bijdragen uit fondsen op naam. Derden kunnen middels deze fondsen zelf een specifieke bestedingsmogelijkheid bepalen.
Deze bijdragen van derden zorgen hierdoor mede voor instandhouding van specifieke bepaalde gebieden
en/of gebouwen.
De bestemmingsfondsen maken onderdeel uit van het vermogen van de stichting. Indien de bijdragen aan
de fondsen op naam in een verslagjaar niet direct worden besteed, neemt de omvang van deze fondsen toe.
Het financiële resultaat van een verslagjaar wordt allereerst verdeeld over de bestemde fondsen daar waar
de bestemming dat voorschrijft of toelaat en vervolgens over de andere reserves.

Uitkomst van de staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten over 2014 sluit met een overschot van 475 tegenover een overschot van 1.124
in 2013. Over het jaar 2014 was een negatief resultaat begroot van 160. Het overschot over 2014 is voornamelijk het gevolg van een aantal incidentele baten.
De beleggingsopbrengsten en de inkomsten uit nalatenschappen en legaten zijn hoger dan verwacht. De
hogere inkomsten uit nalatenschappen en legaten zijn grotendeels ingezet als bijdrage aan projecten en
aankopen. De eigen bijdrage aan projecten en aankopen is hierdoor hoger dan verwacht. Een uitgebreide
analyse vindt u op de volgende bladzijde.
Het resultaat kan als volgt worden samengevat:
Uitkomst 2014
Totale baten
16.903
Totale bestedingen
16.428
Overschot c.q. tekort (-/-)
475

Begroting 2014
4.810
4.970
- 160

Uitkomst 2013
5.933
4.809
1.124

Uitkomst 2014 versus uitkomst 2013
Het verschil tussen het overschot van 2014 en het resultaat over 2013 kan als volgt worden verklaard;
Overschot 2014
475
Resultaat 2013
1.124
Verschil
- 649
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hogere inkomsten uit nalatenschappen en legaten in 2014
Hogere (bruto) inkomsten uit beleggingen in 2014
Lagere kosten dotatie voorziening groot onderhoud in 2014
Hogere bijdrage aan projecten en aankopen in 2014
Lagere inkomsten uit overige baten (verkoop van gronden en een boerderij in 2013)
Lagere inkomsten beheersubsidie, Subsidiestelstel Natuur en Landschap in 2014
Lagere inkomsten Budgetsubsidie, Provincie Groningen in 2014
Hogere personeelskosten in 2014
Hogere kosten uitbesteed werk in 2014
Overige
Verschil
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412
207
228
- 655
- 391
- 67
- 159
-79
- 82
- 63
- 649
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Uitkomst 2014 versus begroting 2014
Het verschil tussen het overschot in 2014 en het begrote tekort van 2014, kan als volgt worden verklaard;
Overschot 2014
475
Begrote tekort 2014
-160
Verschil
635
•
•
•
•
•
•
•
•

Hogere inkomsten uit nalatenschappen en legaten
Hoger resultaat (bruto) uit beleggingen
Hogere inkomsten uit overige baten, inkomsten verhuur en terreinen
Lagere inkomsten voor beheer, Subsidiestelsel Natuur en Landschap
Hogere bijdrage aan projecten en aankopen
Lagere kosten personeel
Hogere kantoor- en algemene kosten
Overige
Verschil

493
408
96
- 59
- 296
65
- 45
- 27
635

Netto resultaat uit beleggingen
Het rendement in 2014 op de beleggingen was 8%, het rendement in 2013 was 6%.
Eigen bijdrage aan projecten en aankopen
De eigen bijdrage aan aankopen is nader gespecificeerd op pagina 39.
De eigen bijdrage aan projecten is nader gespecificeerd op pagina 51.
Voorziening versus reserves en bestemmingsfondsen
Voor het grote onderhoud aan gebouwen en monumenten en het grote onderhoud aan terreinen zijn onder
het vreemde vermogen voorzieningen opgebouwd. De dotaties aan deze voorziening worden gedaan via de
staat van baten en lasten en hebben rechtstreeks invloed op het resultaat.
De reserves en bestemmingsfondsen worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Toevoegingen en
onttrekkingen aan de reserves en bestemmingsfondsen vinden plaats na resultaatverdeling en hebben geen
invloed op de hoogte van het resultaat zelf maar op de uiteindelijke verdeling van het resultaat
Begroting 2015
De geconsolideerde begroting is opgenomen als bijlage 2, pagina 65.
Haren, 29 april 2015
M. J. Glastra,
Directeur

Noordpolderzijl
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geconsolideerde jaarrekening

2014

Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming)
per 31 december 2014
(x 1.000 euro)

31 december 2014
ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Beleggingen
Liquide middelen

31 december 2013
1.275
425
1.700

46
4.554
9.148
344

Totaal

1.347
425
1.772
46
3.244
9.850
206

14.092

13.346

15.792

15.118

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
•
Continuïteitsreserve
•
Bestemmingsreserves

2.265
6.149

2.265
5.814
8.414

8.079

1.742

1.602

10.156

9.681

3.471

3.373

Langlopende schulden

261

269

Kortlopende schulden

1.904

1.795

15.792

15.118

Fondsen
•
bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Totaal
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014
(x 1.000 euro)

Werkelijk 2014
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Resultaat uit beleggingen
Overige baten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Aankopen
Projecten
Beheer van natuurterreinen
Beheer cultuurhistorisch erfgoed
Voorlichting en educatie

Begroot 2014

2.006
1.004
12.420
844
629
16.903

1.126
956
1.786
436
506
4.810

1.206
981
2.089
637
1.020
5.933

336
12.167

–
1.025

329
517

1.489
840
888

1.545
789
895

1.645
881
785

15.720
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies
overheden
Kosten van beleggingen

Werkelijk 2013

4.254

4.157

110
79

137
79

97
76

54
89

56
85

54
90

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat
Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
•
continuïteitsreserve
•
bestemmingsreserves
•
bestemmingsfondsen

332

357

317

376

359

335

16.428

4.970

4.809

475

- 160

1.124

–
335
140
475

31

715
327
82
1.124
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2014

Algemeen
Grondslagen
Als houder van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF-Keur) is de jaarrekening van
Stichting Het Groninger Landschap opgesteld en ingericht conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. De jaarrekening 2014 is opgesteld overeenkomstig de richtlijn RJ 650.
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Het Groninger Landschap is statutair (en feitelijk) gevestigd te Haren, op het adres
Rijksstraatweg 333.
De belangrijkste activiteiten zijn beheer en instandhouding van natuur en cultuurhistorische gebouwen en
objecten in de Provincie Groningen en het geven van voorlichting hierover.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Verslaggevingperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met
het kalenderjaar.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2013 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2014 mogelijk te maken.
Verbonden rechtspersonen
Alle verbonden rechtspersonen zijn toegelicht bij de consolidatiekring.
Consolidatie
Consolidatie heeft voor 100% plaatsgevonden en er zijn geen minderheidsbelangen. De geconsolideerde jaarrekening is opgemaakt conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
In de consolidatie zijn B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh en beide onderstaande Stichtingen opgenomen. De cijfers van de B.V. en Stichtingen, zijn volgens genoemde richtlijnen vastgesteld. De directie van
de B.V. en de Stichtingen wordt gevoerd door de directie van Stichting Het Groninger Landschap.
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de stichting en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat.
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Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken
tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.   
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd.
De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.
B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh
Doelstelling: exploitatie van een restaurantbedrijf op het landgoed De Ennemaborgh.
Stichting Beheer Borgterrein Ewsum
Doelstelling: beheer en openstelling borgterrein Ewsum te Middelstum.
Stichting Weltevreden
Doelstelling: het verschaffen van huisvesting aan senioren en alleenstaanden en in het algemeen het verlenen
van ondersteuning, waar en voor zover zulks mogelijk is; voor de huisvesting komen inzonderheid inwoners
of oud-inwoners der gemeente Haren in aanmerking.

Waarderingsgrondslagen balans
Algemeen
Voor zover niet nader toegelicht, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale bedragen.
Grondslagen van waardering van activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde
kostprijs, tenzij hieronder anders is vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van
deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Kantoorgebouw
Het kantoorgebouw wordt gewaardeerd tegen aanschaffingskosten onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen
op basis van een vast percentage van de aanschaffingskosten. Het afschrijvingspercentage bedraagt 2% per
jaar.
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Natuurterreinen en opstallen
De natuurterreinen en opstallen worden, gezien het bijzondere karakter van deze activa, binnen de doelstelling van de Stichting Het Groninger Landschap niet gewaardeerd. Niet gesubsidieerde aankoopkosten
worden, via de staat van baten en lasten, ten laste van het bestemde vermogen voor aankopen van natuurterreinen gebracht.

Direct in gebruik voor de doelstelling
Machines en inventarissen
Gewaardeerd tegen aanschaffingskosten onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen op basis van
20-33% van de aanschaffingskosten. De aanschaffingen vinden plaats in het kader van de doelstelling.

Financiële vaste activa
Hypothecaire lening
De tot financiële vaste activa behorende vorderingen (leningen) worden na de eerste waardering in beginsel
opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de aflossingswaarde van de vorderingen. Het betreft een
verstrekte lening met een rentepercentage van 1%. Er is geen aflossingsschema overeengekomen.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.
Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden
waardeverminderingen.
Vorderingen en overlopende activa
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering
van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op
grond van verwachte oninbaarheid. De te verwachten maar nog niet ontvangen erfstellingen en legaten zijn
vastgesteld aan de hand van betrouwbare berichtgevingen over de omvang.
Effecten en overige beleggingen
De aandelen en bedrijfsobligaties worden gewaardeerd op marktwaarde. De overige beleggingen bevatten
ook liquide middelen die binnen het mandaat van de vermogensbeheerders kunnen worden aangehouden.
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen kortlopende banktegoeden en worden gewaardeerd op nominale waarde.

Reserves
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. De continuïteitsreserve is door de directie bepaald op tenminste 1 maal en maximaal 1,5
maal de jaarlijkse kosten voor salarissen en sociale lasten van de werkorganisatie.
Bestemmingsreserves
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door de directie bepaald. De bestedingsmogelijkheid betreft geen verplichting, de directie is bevoegd tot opheffing van de beperking.

Fondsen
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke
bestemming.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de
omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De opbouw van de voorziening is niet contant gemaakt.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Groot onderhoud cultuurhistorisch erfgoed
Voor verwachte kosten inzake onderhoud van cultuurhistorisch erfgoed is een voorziening gevormd, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan voor de komende 25 jaar.
Groot onderhoud natuurreservaten
Voor verwachte kosten inzake grote onderhoudswerkzaamheden in de natuurreservaten is een voorziening
gevormd, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan voor de komende 50 jaar.

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan
één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord
als deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
De baten, waarin begrepen de opbrengst uit de Nationale Postcode Loterij, worden verantwoord in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor giften en nalatenschappen betekent dit dat ze in aanmerking worden genomen in het jaar waarin de omvang met een redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld.
Bestedingen, subsidies en particuliere bijdragen met betrekking tot natuurontwikkeling-, cultuurhistorisch
erfgoed- en openstellingsprojecten worden verantwoord in het jaar waarin de eigen bijdrage aan een project
met zekerheid kan worden vastgesteld. De overige bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de
verplichting is aangegaan.
Baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving bevatten de baten die Stichting Het Groninger Landschap uit eigen
fondsenwerving heeft ontvangen van leden en niet-leden, alsmede donaties en sponsoring door bedrijven.
Aandeel in acties van derden
De baten uit acties van derden worden hieronder verantwoord en bevatten nagenoeg geheel de baten uit de
Nationale Postcodeloterij.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan
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verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de instelling gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten
worden gemaakt.
Baten en koersresultaten uit beleggingen
De directe baten uit beleggingen betreffen de ontvangen dividenden en interest van effecten alsmede de
rente op banktegoeden. De ongerealiseerde en de gerealiseerde koersresultaten uit beleggingen worden hier
verantwoord. Voor het ongerealiseerde deel van de koersresultaten wordt een bestemmingsreserve gevormd.
Kosten beheer en administratie
De kosten voor beheer en administratie bestaan uit de kosten van de directie en de administratie. Stichting
Het Groninger Landschap hanteert bij de vaststelling van deze kosten de aanbevelingen van de Vereniging
Fondsenwervende Instellingen.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
De aan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw te betalen premie wordt als last in de winst-enverliesrekening verantwoord en, voor zover de aan het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw te betalen
premie nog niet is voldaan, als verplichting op de balans opgenomen.
Stichting Het Groninger Landschap heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het
geval van een tekort bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw , anders dan het voldoen van toekomstig
hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in
die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Bontbekplevier met jong
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Toelichting op de geconsolideerde balans

per 31 december 2014

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Kantoorgebouw
Dit betreft het kantoorgebouw aan de Rijksstraatweg 333 te Haren.

Direct in gebruik voor de doelstelling
Natuurterreinen en opstallen
In 2014 is 5 hectare natuurgebied en een vissershuisje in Zoutkamp verworven.
Landgoed Ennemaborgh
Reitdiepgebied, oude Hunze meander
Zuidlaardermeergebied

2 hectare
1 hectare
2 hectare

Het verloop in 2014 is als volgt:
Kantoorgebouw
1.485
- 326
1.159

Machines en
inventarissen
689
- 501
188

Natuur
terreinen en
opstallen
PM
PM
PM

Investeringen
Ontvangen subsidies
Eigen bijdrage
Afschrijving 2014
Totaal mutaties
Boekwaarde per 31 december 2014

–
–
–
- 29
- 29
1.130

49
–
–
- 92
- 43
145

336
- 38
- 298
–
–
PM

385
- 38
- 298
-121
- 72
1.275

Als volgt gespecificeerd:
Cum. aanschaffingskosten t/m 2014
Cum. afschrijvingen t/m 2014
Boekwaarde per 31 december 2014

1.485
- 355
1.130

738
- 593
145

PM
PM
PM

2.223
- 948
1.275

Cum. aanschaffingskosten 1 jan 2014
Cum. afschrijvingen 1 jan 2014
Boekwaarde 1 januari 2014

De eigen bijdrage aan aankopen van natuurterreinen en opstallen in 2013 was 226.
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Financiële vaste activa
31-12-2014
425
425

Hypothecaire lening
Totaal

31-12-2013
425
425

Hypothecaire lening
Om het beheer van de natte gronden in het Zuidlaardermeergebied mogelijk te maken, moet de uitvoering
hiervan op een deskundige manier en met de inzet van het juiste materieel worden uitgevoerd. Om dit
duurzaam mogelijk te maken, is in 2009 een hypothecaire lening van 425 verstrekt. Het betreft een lening
met een rentepercentage van 1%, er is geen aflossingsschema overeengekomen.

Voorraden
Het betreft vee dat wordt ingezet bij het beheer van de terreinen en de voorraad verkoopartikelen uit de
bezoekerscentra.

Vorderingen
Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen
Aankoopsubsidies
Belastingen en sociale premies
Subsidie - beheer
Interest
Huren, pachten
Projecten in uitvoering
Projectsubsidies
Onderhoudssubsidie
Voorschot aankopen
Erfstellingen en legaten
Diversen
Totaal

31-12-2014
64
38
1.246
154
60
721
1.775
70
131
214
81
4.554

31-12-2013
28
12
1.280
158
36
1.210
26
101
131
175
87
3.244

31-12-2014

31-12-2013

1.036
429

–
–

149
161
1.775

–
26
26

Projectsubsidies
Te vorderen subsidies projecten:
Project Kwelderherstel
Project Klutenplas
Inrichting Buitenplaats Coendersborch groene deel en
Cultuurkoepel
Overige projecten
Totaal

De te vorderen subsidies hebben betrekking op afgeronde projecten. Voor het project Kwelderherstel en
project Buitenplaats Coendersborch zijn inmiddels de slotdeclaraties ingediend. Het project Klutenplas
wordt in het tweede kwartaal van 2015 afgerekend.
De beheersubsidie betreft de jaarlijks te ontvangen beheersubsidie van de Provincie Groningen. De subsidie wordt jaarlijks achteraf ontvangen en is d.d. 16 september 2014 voor 2014 vastgesteld op 1.246.
Onder de kortlopende vorderingen staan vorderingen met een looptijd van minder dan 1 jaar verantwoord.
Vorderingen die betrekking hebben op jaren gelegen na één jaar na balansdatum zijn verwerkt onder de
financiële vaste activa.
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Beleggingen
31-12-2014
163
5.504
3.481
9.148

Spaarrekeningen
Obligaties
Aandelen
Totaal

31-12-2013
1.679
5.444
2.727
9.850

1,8%
60,2%
38,0%

17,0%
55,3%
27,7%

In 2014 is de verdeling van het belegde vermogen conform het vastgestelde beleggingsbeleid uitgevoerd. Het
vermogensbeheer is uitbesteed aan de Triodos Bank.
Om onnodig koersverlies te voorkomen, is met de vermogensbeheerder afgesproken dat de verdeling van het
vermogen niet op dagbasis in overeenstemming hoeft te zijn met het vastgestelde beleggingsbeleid.
Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid is primair gericht op beleggingen voor de lange termijn (15 jaar en langer). De belegging van het vermogen zal op solide en defensieve wijze geschieden, waarbij de verdeling van het te beleggen
vermogen tussen de verschillende categorieën als volgt wordt samengesteld:
weging

Asset Allocatie (defensief)
neutraal
30,0 %
70,0 %
100,0%

•
Risicodragende beleggingen
•
Risicomijdende beleggingen
Totaal

Stand per 1 januari 2014
Aankopen
Verkopen / mutaties
Ongerealiseerde waardeverschillen
Stand per 31 december 2014

Spaarrekeningen
1.679
- 1.516
–
163

min.
20,0 %
60,0 %

Obligaties
5.444
2.156
- 2.207
111
5.504

Aandelen
2.727
1.305
- 985
434
3.481

max.
40,0 %
80,0 %

Totaal
9.850
3.461
- 4.708
545
9.148

Liquide middelen
31-12-2014
334
10
344

Banken
Kasmiddelen
Totaal

31-12-2013
200
6
206

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

Reserves
Het verloop over 2014 is als volgt:

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Totaal

Stand per
31-12-2013
2.265
5.814
8.079

Toegevoegd
–
1.673
1.673

Onttrokken
–
1.338
1.338

Stand per
31-12-2014
2.265
6.149
8.414

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. De continuïteitsreserve is per 31 december 2014 1,5 maal de jaarlijkse kosten voor salarissen en sociale lasten van de werkorganisatie.

41

S tic h ti n g H e t Gr o n i n g e r L an d s c h ap

Bestemmingsreserves
Het verloop over 2014 is als volgt:

Reserve projecten in het kader van
de doelstelling
Reserve projecten fondsenwerving
Aankoop natuurterreinen en
monumentale gebouwen
Reserve activa bedrijfsvoering
Reserve activa doelstelling
Reserve waardeverschillen effecten
Totaal

Stand per
31-12-2013
1.333

Toegevoegd
293

Onttrokken
968

Stand per
31-12-2014
658

30
2.103

–
1.033

–
249

30
2.887

1.159
234
955
5.814

–
49
298
1.673

29
92
–
1.338

1.130
191
1.253
6.149

Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is
aangegeven door de directie.
Fondsen
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden.
Het verloop over 2014 is als volgt:
Stand per
31-12-2013
Toegevoegd
Onttrokken
C.P. Sikkemafonds
156
–
–
Fonds wintervoeding
2
–
–
Waterconvenantsfonds
1.334
454
287
Kikkomanfonds
–
20
20
Mulder Premie Fonds
13
15
6
Het Blauwe Kleifonds
97
40
76
Totaal
1.602
529
389

Stand per
31-12-2014
156
2
1.501
–
22
61
1.742

Het C.P. Sikkemafonds is bestemd voor niet gesubsidieerde aankopen van kwelders.
Het fonds Wintervoeding is bestemd voor het bijvoeren van vogels in strenge winters.
Het Waterconvenantsfonds is in 1999 ingesteld naar aanleiding van het met het Waterbedrijf Groningen
overeengekomen waterconvenant. De beschikbaar gestelde bedragen van 454 per jaar zijn bestemd voor
verwerving, inrichting en beheer van de bezittingen in het Zuidlaardermeergebied. In 2014 is 287 besteed
aan projecten en onderhoud in het Zuidlaardermeergebied.
Voor het project Water over Wolfsbarge stelde Kikkoman Foods Europe B.V., met ingang van het jaar 2000,
bijdragen ter beschikking ter dekking van de niet gesubsidieerde projectkosten alsmede voor de onderhoudskosten. In 2013 is een nieuwe overeenkomst met Kikkoman Foods Europe B.V. overeengekomen
voor een periode van 3 jaar. Kikkoman Foods Europe B.V. stelt op basis van dezelfde voorwaarden voor deze
periode een bijdrage van 20 per jaar ter beschikking. In 2014 is 20 besteed aan beheerkosten.
Het Blauwe Kleifonds is bestemd voor de aankoop van natuurterreinen. In 2014 is een nieuwe schenkingsovereenkomst ontvangen voor een periode van 5 jaar. De jaarlijkse schenking is 40 per jaar, in 2014 is 76
aan het fonds onttrokken ten behoeve van de aankoop van grond in het Reitdiepgebied.
Het Mulder Premie Fonds is ingesteld door een schenking gedurende 5 jaar van 5 per jaar. Het Mulder
Premie Fonds is bestemd voor het behoud van cultuurhistorische waarden en landschapselementen in het
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landelijk Gorecht-gebied. In 2014 is 15 ontvangen ten gunste van het fonds en per saldo 6 besteed aan kosten
voor behoud van cultuurhistorische waarden.

Voorzieningen
Het verloop over 2014 is als volgt:
Stand per
31-12-2013
2.840
533
3.373

Voorziening g.o.h. cultuurhistorisch erfgoed
Voorziening g.o.h. natuurreservaten
Totaal

Dotaties
108
–
108

Onttrokken
–
10
10

Stand per
31-12-2014
2.948
523
3.471

Voorziening groot onderhoud cultuurhistorisch erfgoed
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend. Voor 2015 wordt verwacht dat
100 uit de voorziening wordt ingezet voor groot onderhoud.
Voorziening groot onderhoud natuurreservaten
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden
verricht in de natuurreservaten. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend. Voor 2015 wordt verwacht dat 10 uit de voorziening wordt ingezet voor groot onderhoud.

Langlopende schulden
Het verloop over 2014 is als volgt:
Hypotheek
Stichting
Nationaal
Restauratiefonds
278
–
-9
269
-8
261

Stand per 31 december 2013
Opgenomen leningen
Afgelost in 2014
Aflossingen 2014, schulden op korte termijn
Stand per 31 december 2014

Hypotheek verstrekt door Stichting Nationaal Restauratiefonds
Betreft een in 2011 verstrekte hypothecaire lening voor de restauratie van een boerderij in Nuis. Het betreft
een Annuïteiten Hypotheek met een looptijd van 30 jaar. De verschuldigde rente bedraagt 1,5% per jaar.

Broedeiland Punt van Reide, Termunten
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Schulden op korte termijn
Het verloop over 2014 is als volgt:
Binnen één jaar vervallende aflossingen
op langlopende schulden
Vooruitontvangen donaties
Belastingen en sociale premies
Salarissen en personeelskosten
Projecten
Crediteuren
Vooruitontvangen huren
Diversen
Totaal

31-12-2014

31-12-2013

8
91
102
89
757
795
55
7
1.904

9
89
107
88
895
532
51
24
1.795

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar verantwoord.
Verplichtingen die betrekking hebben op jaren gelegen na één jaar na balansdatum zijn verwerkt onder de
langlopende schulden.

Niet in de balans opgenomen rechten
In 2013 is een recht op een nalatenschap ontvangen. De nalatenschap is in 2014 nog niet afgewikkeld.
De totale omvang kan daarom niet met zekerheid worden vastgesteld .

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten
die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die
in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang
van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij
van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt
tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van
de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
De vorderingen zijn veelal vorderingen op subsidieverstrekkers als provinciën, gemeenten en andere overheden. Bij deze instellingen is het risico dat deze posities niet zullen worden betaald gering. De vorderingen inzake legaten zijn opgenomen op basis van de ontvangen beschikkingen van de notaris.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven
leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen
worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide
financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van
baten en lasten over 2014

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
In het boekjaar zijn uit eigen fondsenwerving de onderstaande bijdragen ontvangen:
Werkelijk 2014 Begroting 2014
Contributies Beschermers
315
330
Contributies Vrienden
46
60
Waterbedrijf Groningen - Waterconvenantsfonds
454
454
Kikkoman Foods Europe - Kikkomanfonds
20
20
Giften en schenkingen
70
65
Nationaal Restauratiefonds
105
107
Nalatenschappen en legaten
583
90
413
2.006

Projectbijdragen
Totaal

p.m.
1.126

Werkelijk 2013
309
49
454
20
50
105
171
48
1.206

Schenkingen
Onder schenkingen is 40 opgenomen als schenking voor het Het Blauwe Kleifonds en 5 voor het Mulder
Premie Fonds. Voor een nadere toelichting zie pagina 42 en 43 onder Fondsen.
Projectbijdragen
Betreft bijdragen door fondsen, bedrijven en particulieren. Voor een nadere toelichting zie pagina 52 subsidies en bijdragen projecten.
Baten uit acties van derden
In het boekjaar zijn onderstaande bijdragen ontvangen:
J.B. Scholtenfonds

Werkelijk 2014
–

Begroting 2014
18

Werkelijk 2013
43

938
58
8
1.004

938
–
–
956

938
–
–
981

Projecten
Nationale Postcode Loterij
Vereniging Natuurmonumenten
J.B. Scholtenfonds
Totaal

Nationale Postcode Loterij
Op 1 januari 2011 is het contract tussen “DE 12LANDSCHAPPEN” (het samenwerkingsverband van de
12 provinciale landschappen) en de Nationale Postcode Loterij voor een periode van 5 jaar verlengd. “DE 12LANDSCHAPPEN” is door de Nationale Postcodeloterij aangewezen als beneficiënt en deelt mee in de opbrengsten
uit de loterij. In het verslagjaar werd door ons evenals in 2013 938 ontvangen.
Het aan “DE 12LANDSCHAPPEN” uit te keren bedrag wordt jaarlijks door de Nationale Postcode Loterij bepaald.
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Overige baten uit acties van derden
Voor het jaarlijkse onderhoud van de molens is in 2013 van het J.B. Scholtenfonds een bijdrage ontvangen.
Subsidies van overheden
In het boekjaar zijn door overheden de volgende subsidies verstrekt:
Werkelijk 2014
Verwerving natuurterreinen
38
Projecten natuurterreinen
10.665
Provincie Groningen, Subsidiestelsel
1.221
Natuur en Landschap
Budgetsubsidie, Provincie Groningen
430
Investering Landelijk Gebied, subsidie monitoring
41
Gemeentelijke onderhoudssubsidie molens
25
Totaal
12.420
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Begroting 2014
–
–
1.280

Werkelijk 2013
103
–
1.288

442
37
27
1.786

589
31
78
2.089

Broedeiland Eneco
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Resultaat uit beleggingen
Het resultaat uit beleggingen kan als volgt worden gespecificeerd:
Werkelijk 2014
Spaarrekeningen
Rente
Obligaties
Rente
Koersresultaat
Niet-gerealiseerde waardeverschillen

Werkelijk 2013
16

198
- 19
111

15

202
-1
- 165
290

Aandelen
Dividend
Koersresultaat
Niet-gerealiseerde waardeverschillen

67
33
434

Rente ontvangen overig
Rente op banktegoeden
Totaal resultaat uit beleggingen
Kosten van beleggingen staat verdeling kosten naar bestemming
Personeelskosten
Uitbesteed werk; beheer beleggingsportefeuille
Uitbesteed werk; bewaar-, financieringsen transactiekosten
Rente lening, overige betaalde rente
Totale kosten van beleggingen

41
100
441
534

582

4
–

4
–

844

637

- 24
- 55
-4

- 24
- 57
-3

-6

Netto beleggingsresultaat

36

-6
- 89

- 90

755

547

Overige baten
De opbrengsten zijn als volgt te specificeren:
Huren, pachten en overige producten terreinbeheer
Verkoop gronden
Resultaat horeca voorzieningen
Overige
Totaal

Werkelijk 2014
579
–
22
28
629

Begroting 2014
483
–
23
–
506

Werkelijk 2013
489
519
- 71
83
1.020

Resultaat horeca voorzieningen
In de begroting voor 2014 en het resultaat over 2014 zijn de exploitatiekosten opgenomen in de geconsolideerde uitvoeringskosten. Het verantwoorde resultaat zijn de bruto inkomsten uit het horecabedrijf. In het
werkelijk resultaat over 2013 is het netto bedrijfsresultaat van de horecavoorziening verantwoord.

Overige
Het betreft teruggave van omzetbelasting over voorgaande boekjaren.
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Bestedingspercentage
Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie tot de totale baten
procentueel weergegeven.
Werkelijk 2014
Begroting 2014
Werkelijk 2013
Totaal bestedingen aan de doelstelling
15.720
4.254
4.157
Som der baten
Som der lasten
Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der
baten
Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der
lasten

16.903
16.428

4.810
4.970

5.933
4.809

93 %

88 %

70 %

96 %

86 %

86 %

De norm voor de kosten van beheer en administratie is vastgesteld op basis van hetgeen in de branche
gebruikelijk is, maximaal 10% van de totale baten.
In 2014 bedroeg het percentage 2,2%, over de jaren 2012 tot en met 2014 was het gemiddelde 3,3%.
Het bestedingspercentage doelstelling ten opzichte van de som der baten is als gevolg van de realisatie van
het project Kwelderherstel hoger dan in de voorgaande jaren.
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Zeekraal

Aankoop en beheer van
natuurterreinen

Aankoop en beheer van
cultuurhistorisch erfgoed

Lasten

49
1.108

1.104

Eigen fondsenwerving
110

79

–
–
5
–
–
–
74
–
–
–
–
79

Acties derden

–
–
61
25
–
–
4
–
19
1
–
110

–
–
–

–
–
–

54

–
–
47
–
–
–
5
–
–
2
–
54

Subsidies overheden

–
–
337
74
74
–
99
10
266
19
9
888

–
–
–

–
–
–

89

–
–
24
55
–
–
4
–
–
6
–
89

Beleggingen

Totaal 13.508

Voorlichting en educatie
–
216
216

376 16.428

–
108
1.532
1.135
155
1
477
134
291
78
14
3.925

–
336
– 12.167
– 12.503

–
–
318
–
3
–
39
2
–
14
–
376

Beheer en administratie

–
108
141
405
10
–
129
36
2
7
2
840

209
59
268

Werkelijk 2014

–
–
599
576
68
1
123
86
4
29
3
1.489

127
11.892
12.019

Werving Baten

4.970

–
115
1.597
1.109
164
1
432
128
306
83
10
3.945

P.M.
1.025
1.025

Begroting 2014

Uitvoeringskosten
Voorziening g.o.h. terreinen, per saldo toegevoegd
Voorziening g.o.h. cultuurhistorisch erfgoed, per saldo toegevoegd
Personeelskosten
Uitbesteed werk
Reis, verblijf- en opleidingskosten
Bestuurkosten
Kantoor- en algemene kosten
Belastingen
Publiciteit en communicatie, inclusief recreatie
Afschrijving en rente
Overige lasten

Doelstelling

(x 1.000 euro)

4.809

108
228
1.453
1.053
139
1
445
118
302
104
12
3.963

329
517
846

Werkelijk 2013

Projecten en aankopen
Aankopen en verwervingen
Projecten in het kader van de doelstelling

Besteed aan de doelstelling

Bestemming

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
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Lasten
Toelichting lastenverdeling
Algemeen
De toerekening van de kosten naar bestemming geschiedt op bedrijfseconomische basis, waarbij rekening
wordt gehouden met de besteding van tijd en middelen aan de onderdelen.
Aankopen en verwervingen
In 2014 is 5 hectare natuurgebied en een vissershuisje in Zoutkamp verworven.
Voor een nadere specificatie zie pagina 39 onder “direct in gebruik voor de doelstelling”.
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Vlucht grutto’s boven de Koningslaagte

j aar v e r s l ag 2 0 1 4

Projecten in het kader van de doelstelling
Betreft onderstaande in 2014 opgeleverde en/of verantwoorde projecten
Aankopen

bijdragen/
subsidies

Kosten

Totaal aankopen natuurterreinen en erfgoed 2014

Eigen
bijdrage

336

38

298

10.262
11
545
32
160
49
58
583

10.177
5
475
21
–
36
45
373

85
6
70
11
160
13
13
210

60
12

–
12

60
–

120
11.892

–
11.144

120
748

98
21
61
36
216

–
–
–
–
–

98
21
61
36
216

28
31
59

–
–
–

28
31
59

Totaal Projecten 2014

12.167

11.144

1.023

Totaal aankopen en projecten 2014

12.503

11.182

1.321

Totaal aankopen en projecten 2013

846

180

666

Projecten
Projecten natuurterreinen
•
Kwelderherstelprogramma
•
Herstel fruitbomen van Het Groninger Landschap
•
Optimalisering waterbeheer en inrichting Klutenplas
•
Herstelplan Oldenzijl
•
Waterbeheersingsplan Reitdiep-Midden
•
Punt van Reide, aanleg broedeiland en trap
•
Zeewier als biofilter in het Eems Dollard gebied
•
Inrichting historische Buitenplaats Coendersborch,
groene deel en cultuurkoepel
•
Vogelkijkhut Kropswolderbuitenpolder
•
Wandelpad Hunzezone
•

Projectmedewerkers natuurterreinen

•
•
•
•

Projecten voorlichting en communicatie
Jeugdeducatie
Ontwikkeling zoodgierenlesprogramma
Herinrichting bezoekerscentrum Buitenplaats Reidehoeve
Promotiewagen en promotietent Het Groninger Landschap

•
•

Projecten cultuurhistorisch erfgoed
Kwelderschuur Westpolder, voorbereidingskosten
Inrichting woning Zoutkamp
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Subsidies en bijdragen projecten
Baten uit
eigen
fondsenwerving

Baten acties
van
derden

Subsidies
van
overheden

•
•
•
•

Kwelderherstelprogramma
Waddenfonds
Provincie Groningen
Vereniging van Oevereigenaren
Vereniging Natuurmonumenten

•
•

Herstelfruitbomen Het Groninger Landschap
Bredius stichting
Overige particulieren

•
•

Optimalisering waterbeheer en inrichting
Klutenplas
Waddenfonds
Nuon

•
•

Herstelplan Oldenzijl
Provincie Groningen
Regio Groningen-Assen

11
10

•

Punt van Reide, aanleg broedeiland en trap
Waddenfonds

36

•

Zeewier als biofilter in het Eems Dollard gebied
Nuon

•
•
•

Inrichting historische Buitenplaats
Coendersborch, groene deel en cultuurkoepel
Provincie Groningen
Gemeente Marum
J.B. Scholtenfonds

•

Wandelpad Hunzezone
Het Fonds, bedrijven Hunzezone

totalen

9.341
519
259
58

2
3

383
92

45

353
12
8

12
413

66

10.665

11.144

10.665

12.082

938

National Postcode Loterij
413

1.004

85

Eigen bijdragen projecten

12.167
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Eigen bijdrage projecten
De eigen bijdragen aan projecten worden mogelijk gemaakt door de ontvangen bijdragen van de Nationale
Postcode Loterij, Vrienden van Het Groninger Landschap, het Waterconvenantsfonds, nalatenschappen en
legaten en schenkingen.
Voorziening groot onderhoud cultuurhistorisch erfgoed
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.
Voorziening groot onderhoud natuurreservaten
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht in de natuurreservaten. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.
Personeelskosten
De kosten zijn als volgt te specificeren:
Werkelijk 2014
1.078
28
366
27
29
4
1.532

Lonen en salarissen
Inhuur personeel
Pensioen- en werknemersverzekeringen
Reiskosten woon-werk
Kleding vrijwillig medewerkers
Overige personeelskosten
Totaal

Begroting 2014
1.146
–
378
35
32
6
1.597

Werkelijk 2013
1.068
–
324
31
25
5
1.453

Uitbesteed werk
Het betreft voornamelijk de volgende werkzaamheden in de terreinen en aan cultuurhistorische monumenten:
•
onderhoud waterwegen, bebording, paden/wegen en rasters;
•
onderhoud gebouwen;
•
maaien en klepelen;
•
kleinschalige inrichtingsmaatregelen.
Reis-, verblijf- en opleidingskosten
Het betreft kosten voor reis, verblijf en opleidingen van de betaalde en vrijwillig medewerkers.
Kantoor- en algemene kosten
De kosten zijn als volgt te specificeren:
Werkelijk 2014
206
72
128
71
477

Kantoorkosten
Contributie De Landschappen
Huisvestingskosten
Assurantiekosten
Totaal

Begroting 2014
168
72
120
72
432

Werkelijk 2013
213
69
96
67
445

Publiciteit en communicatie
Onder de kosten voor publiciteit en communicatie zijn begrepen de uitgaven voor het kwartaalblad “De Golden Raand”.
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Afschrijving en rente
De kosten zijn als volgt te specificeren:
Afschrijvingen
Rente lasten
Totaal

Werkelijk 2014
72
6
78

Begroting 2014
78
5
83

Werkelijk 2013
98
6
104

Werkelijk 2014
61

Begroting 2014
70

Werkelijk 2013
66

44
4
1
110

52
11
4
137

26
3
2
97

Kosten eigen fondsenwerving
Personeelskosten
Uitbestede werkzaamheden,
directe wervingskosten
Kantoorkosten
Overige kosten
Totaal

Kostenpercentage fondsenwerving
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie tot de totale baten procentueel
weergegeven.
Werkelijk 2014
Begroting 2014
Werkelijk 2013
Baten eigen fondsenwerving
2.006
1.126
1.206
Kosten eigen fondsenwerving
110
137
97
Kostenpercentage fondsenwerving
5%
12 %
8%
De kosten betreffen activiteiten voor het werven van potentiële Beschermers en Sponsoren.
In 2014 is geen grootschalige wervingsactie gehouden.
Personeelsbestand
Het aantal fte op 31 december 2014 bedroeg 25,5. Op 31 december 2013 bedroeg het aantal fte 24,5.
De structuur van de organisatie is in 2014 aangepast naar aanleiding van de vastgestelde toekomstagenda
van Het Groninger Landschap. De organisatiestructuur is gericht op de activiteiten van de organisatie.

•
•
•
•
•
•

Deze medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen:
31-12-2014
Directie
1,0 fte
Kwartiermaker
1,0 fte
Afdeling algemene zaken
9,6 fte
Afdeling terreinbeheer
9,3 fte
Afdeling erfgoed
1,2 fte
Afdeling communicatie
3,4 fte

31-12-2013
1,0 fte
1,0 fte
13,2 fte
9,3 fte

Organogram
Zie bijlage 3, pagina 66.
Beloning leden Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Stichting Het Groninger
Landschap verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan de leden van de Raad van Toezicht. Het
verantwoorde bedrag betreft kosten voor een verzekeringspolis tegen bestuurdersaansprakelijkheid.
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Beloning Directie
Het toezichthoudend orgaan heeft het beloningsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van
andere beloningscomponenten vastgesteld. Het beloningsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste
evaluatie was in 2014.
Bij de bepaling van het beloningsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de regeling CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen toegepast.
Stichting Het Groninger Landschap wordt geleid door één directeur. Er wordt aan de directeur geen leaseauto
beschikbaar gesteld, tevens worden er aan de directeur geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
functie

directeur

Dienstverband
Aard
Uren
Parttime percentage
Periode

onbepaalde tijd
37,0
100%
jan. 14 t/m dec. 14

Beloning (in Euro)
Jaarinkomen
Bruto loon
Vakantiegeld
Totaal jaarinkomen

86.127
6.736
92.863

SV lasten werkgeversdeel
Pensioenlasten werkgeversdeel
Belastbare km-vergoeding
Vergoeding woon-werk
Totaal overige lasten en vergoedingen

13.170
15.132
1.015
870
30.187

Totale beloning 2014

123.050

Totale beloning 2013

118.388

Haren, 29 april 2015
M. J. Glastra, Directeur

Kwelders Noordkust
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Overzicht van in- en uitgaande kasstromen
Dit overzicht geeft inzicht in het verloop van de in- en uitgaande kasstromen over 2014 en 2013.
2014

2013

Inkomende kasstromen
Ontvangsten uit eigen fondsenwerving
Ontvangsten uit acties van derden
Ontvangsten uit subsidies van overheden
Ontvangsten uit beleggingen
Overige ontvangsten
Onttrekking deposito’s en beleggingen
Totaal inkomend

1.690
951
1.772
12
600
1.486
6.511

953
988
6.200
5
1.053
–
9.199

Uitgaande kasstromen
Betalingen in het kader van de doelstelling
Betalingen in investeringen in materiële vaste activa
Betalingen hypothecaire lening
Aflossingen schulden
Storting deposito’s en beleggingen
Totaal uitgaand

6.321
44
8
–
–
6.373

8.571
111
8
–
389
9.079

138
206
344

120
86
206

Totaal mutatie liquide middelen
Liquide middelen 1 januari
Liquide middelen 31 december
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j aar v e r s l ag 2 0 1 4

Enkelvoudige balans per 31 december 2014

( x 1.000 euro)

31 december 2014
ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Beleggingen
Liquide middelen

31 december 2013
1.265
425
1.690

44
4.569
9.128
221

Totaal

1.338
425
1.763
44
3.351
9.262
112

13.962

12.769

15.652

14.532

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
• Continuïteitsreserve
• Bestemmingsreserves

2.265
5.897

2.265
5.531
8.162

7.796

1.742

1.602

9.904

9.398

3.162

2.916

Langlopende schulden

261

269

Kortlopende schulden

2.325

1.949

15.652

14.532

Fondsen
• bestemmingsfonds(en)

Voorzieningen

Totaal
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Enkelvoudige staat van baten en lasten 2014

( x 1.000 euro)

Werkelijk 2014
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Resultaat uit beleggingen
Overige baten
Som der baten

Werkelijk 2013
2.001
1.004
12.420
831
510
16.766

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Aankopen
Projecten
Beheer van natuurterreinen
Beheer cultuurhistorisch erfgoed
Voorlichting en educatie

1.205
981
2.089
593
1.006
5.874

336
12.167

329
517

1.454
730
825

1.647
757
786
15.512

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies
Overheden
Kosten van beleggingen

4.036

110
79

97
76

54
88

54
86
331

313

376

335

16.219

4.684

Resultaat deelneming

- 41

- 71

Resultaat

506

1.119

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
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Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening van
Stichting Het Groninger Landschap

Algemeen
Voor de waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de grondslagen zoals gepresenteerd onder de geconsolideerde jaarrekening.

Grondslagen
De deelneming B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh, de Stichting Beheer borgterrein Ewsum en
Stichting Weltevreden worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde, eventueel gesaldeerd met vorderingen op de deelnemingen.
B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh
Doelstelling: exploitatie van een restaurantbedrijf op het landgoed De Ennemaborgh.
Stichting Beheer Borgterrein Ewsum
Doelstelling: beheer en openstelling borgterrein Ewsum te Middelstum.
Stichting Weltevreden
Doelstelling: het verschaffen van huisvesting aan senioren en alleenstaanden en in het algemeen het verlenen
van ondersteuning, waar en voor zover zulks mogelijk is; voor de huisvesting komen inzonderheid inwoners
of oud-inwoners der gemeente Haren in aanmerking.
Deelnemingen

Deelneming Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh B.V

2014
- 198

Resultaat
2014
- 41

2013
- 157

De negatieve waarde van de deelneming is verrekend met de vordering op de vennootschap.

Eigen vermogen

Eigen vermogen Stichting Het Groninger Landschap enkelvoudig
Eigen vermogen Stichting Beheer Borgterrein Ewsum
Eigen vermogen Stichting Weltevreden
Eigen vermogen geconsolideerd

2014
9.904
28
224
10.156

Resultaat
2014
506
- 13
- 18
475

2013
9.398
41
242
9.681

Voor nadere toelichting op de balansposten alsmede de staat van baten en lasten wordt gezien het minimale
aandeel van de deelnemingen verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

59

S tic h ti n g H e t Gr o n i n g e r L an d s c h ap

60

Kropswolderbuitenpolder

j aar v e r s l ag 2 0 1 4

Overige gegevens 2014

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directie van Stichting Het Groninger Landschap
Wij hebben de jaarrekening over 2014 van Stichting Het Groninger Landschap te Haren gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
‘Fondsenwervende instellingen’, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. De directie is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risicoinschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken
van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van
de redelijkheid van de door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Het Groninger Landschap per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.
Verklaring betreffende het directieverslag
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij
dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende
instellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de jaarrekening.
Groningen, 8 juni 2015
KPMG ACCOUNTANTS N.V.
W. Feenstra RA

Verdeling resultaat
De verdeling van het resultaat geschiedt conform het besluit van de directie en is opgenomen als toelichting
op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014.
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Bijlage 1: Samenstelling Raad van Toezicht en Directie

•
•
•
•
•
•
•

voorzitter
Lid Eerste Kamer
Waarnemend Burgemeester Gemeente Haren
Lid bestuur De12Landschappen
Lid RvT University Campus Fryslan
Lid RvT ZINN
Lid Raad van Advies Herinneringscentrum Kamp Westerbork

H.W.H.M. van Kesteren
Functie in het dagelijkse leven
Nevenfuncties

•
•
•
•
•
•
•
•
•

lid Raad van Toezicht
Adviseur Romivo Accountancy B.V.
Lid Raad van Toezicht Stichting Fokus Exploitatie
Bestuur, penningmeester Stichting Fokus
Lid Raad van Toezicht Stichting Gildeborg
Lid Raad van Toezicht Stichting Odyssee.
Lid Raad van Commissarissen Lefier
Lid Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg
Bestuur, penningmeester Stichting IETA

J.P.M. Sanders
Functie in het dagelijkse leven

• lid Raad van Toezicht
• Innovation Manager, Wageningen Universiteit en Researchcenter,
Food & Biobased Research
• Lid Commissie Corbey
• Aandeelhouder Byosis
• Aandeelhouder Grassa

Mw. J.G. Vlietstra
Functie in het dagelijkse leven
Nevenfuncties

Nevenfuncties

Mw. A.F. Bos
Functie in het dagelijkse leven
Nevenfuncties

•
•
•
•

lid Raad van Toezicht
Geen
Bestuurslid Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk
Voorzitter Stichting Marnelandschap

J.J. Hooft
Functie in het dagelijkse leven
Nevenfuncties

•
•
•

Vice-voorzitter
Geen
Geen
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S. Woltjer
Functie in het dagelijkse leven
Nevenfuncties

•
•
•
•

lid Raad van Toezicht
Geen
Vice-voorzitter RvT Zonnehuisgroep Noord
Vice-voorzitter Golfclub Losdorp

P.T. Bakker
Functie in het dagelijkse leven

•
•

Nevenfuncties

•

lid Raad van Toezicht
Advocaat, (vennoot) en curator in faillissementen,
BENK Advocaten te Groningen
Lid noordelijke Faillissementscommissie balie in het arrondissement
Noord-Nederland
Honorair consul van Oostenrijk in Noord-Nederland

•

Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Naam
H.W.H.M. van Kesteren
J.P.M. Sanders
Mw. A.F. Bos
Mw. J.G. Vlietstra
J.J. Hooft
S. Woltjer
P.T. Bakker

Functie

Benoemd

Herbenoeming

Jaar van aftreden

Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Voorzitter
Vice-voorzitter
Lid RvT
Lid RvT

2008
2009
2009
2011
2012
2012
2013

2012
2012
2013
2014
2015
2015
2016

2016
2016
2017
2018
2019
2019
2020

Directie
Samenstelling
M.J. Glastra, directeur
Nevenfunctie

•

Geen
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Bijlage 2: Begroting 2015

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2015
Begroting 2015
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Resultaat uit beleggingen
Overige baten

1.130
981
1.787
451
536

Som der baten

4.885

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Projecten en aankopen

1.091

Beheer natuurterreinen
Beheer cultuurhistorisch erfgoed
Voorlichting en educatie

1.495
812
891
4.289

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Kosten van beleggingen

127
77
57
87
348

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

298

Som der lasten

4.935

Resultaat

- 50
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Bijlage 3: Organogram

Raad van
Toezicht

Directeurbestuurder

Hoofd algemene
zaken

Kwartiermaker

Secretariaat

Administratie

Medewerkers
zaken

Projecten

Communicatie

Hoofd
terreinbeheer

Erfgoed

Communicatie
en activiteiten

Rayon Noord

Fondsenwerving

Rayon Oost

Jeugdeducatie

Rayon Zuid

Rayon West

Beheer
administratie
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medewerkers

