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Jaarverslag 2018 

van de Stichting Landschapsfonds 
Alphen aan den Rijn en omstreken 

1. Inleiding  
 
Voor u ligt het elfde jaarverslag van het bestuur van de Stichting Landschapsfonds 
Alphen aan den Rijn en omgeving (afgekort tot SLA). Dit betreft het jaar 2018. Het is een 
beknopte rapportage van de activiteiten van de stichting over dit jaar. 
 
Voor het goede begrip van ons werk wordt evenwel eerst een korte en historische duiding 
van ons werk gegeven. De stichting is in 2007 op verzoek van de gemeente Alphen aan 
den Rijn opgericht en heeft tot doel: 
“Het behouden en ontwikkelen en ontdekken van het agrarische natuur - en 
cultuurlandschap en het versterken van de relatie stad en platteland in Alphen aan den Rijn 
e.o. En voorts alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of wat daartoe bevorderlijk kan zijn”. 
 
De stichting is met haar werk gestart in het deelgebied het Zaanse Rietveld nadat de 
gemeente het fondsvermogen had gevuld. Het jaar 2009 was een jaar waarin de 
investeringen gedaan in dit gebied tot wasdom kwamen. Ook een jaar om te gaan kijken 
naar de andere buitengebieden van Alphen aan den Rijn m.n. de Noord- en Zuideinder 
polder. De daarop volgende jaren stonden in het teken van een verdere opschaling van het 
werk naar andere delen van de (nieuwe) gemeente en het zoeken naar private financiering. 
Vanaf 2015 wordt veel inzet gepleegd op het ontwikkelproject IJsvogel dat hierna uitgebreid 
wordt besproken. Omdat het fondsvermogen afneemt en private financiering minder werkt 
voor beheerszaken, is het college van B&W van Alphen benaderd voor aanvulling ervan.  
 
Hierna zal meer in detail op de ontwikkelingen in 2018 worden ingegaan. 
 
2. Bestuurszaken 
 
Samenstelling 
Het bestuur bestaat eind 2018 uit: 
J. M. Gerritsen, voorzitter 
P.G.M. Giezeman, penningmeester 
J.G. van Beek, secretaris 
S.J.W. van der Vlies, lid 
H.G.M. van der Zanden, lid. 
 
Adviseur van het bestuur is Alexander 
Ditmer, senior beleidsmedewerker van de 
gemeente Alphen aan den Rijn. Met hem wordt periodiek overleg gevoerd.  
 
De bestuursleden zitten op persoonlijke titel in het bestuur. Medio 2018 heeft er een 
voorzitters wisseling plaatsgevonden. Jan Helder heeft na meer dan 10 jaren inzet het 
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stokje overgedragen aan Michiel Gerritsen. Het bestuur is Jan zeer erkentelijk voor zijn 
inzet en betrokkenheid.   
In 2018 is conform het rooster van aftreden bestuurslid Van Beek voor 4 jaar 
herbenoemd.  
Het schema van (her)benoeming ziet er als volgt uit: 2019 Giezeman, 2020 Van der 
Zanden, 2021 Van der Vlies en 2022 Van Beek en Gerritsen. 
 
Bijeenkomsten 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 4 maal vergaderd. Daarnaast heeft er een 
kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe voorzitter plaatsgevonden en hebben we bij een 
etentje afscheid genomen van Jan Helder.  Veel zaken worden per email/telefoon 
afgedaan. 
 
De gebruikelijke vergaderlocatie is het IVN bezoekerscentrum de Vlinder in het 
Zegerslootgebied. 
 
Decharge 
Het jaarverslag over 2017 is op 29 juni met de wethouder Leo van der Maat besproken. Hij 
heeft zijn goedkeuring uitgesproken.  
 
Ambitie 
Als koers/ambitie heeft het bestuur eind 2018 definitief besloten tot een verbreding van ons 
werk. De ambitie is het gebiedsfonds voor natuur en landschap in het Groene Hart Oost te 
worden.  Kerntaak blijft evenwel: op een laagdrempelige en efficiënte wijze gelden 
verstrekken aan derden voor het langjarig beheer ( en incidenteel de inrichting ) van 
landschapselementen in dit deel van het Groene Hart, die op een andere wijze geen 
subsidie ontvangen. Landschappelijke elementen die door burgers gezien worden en 
gewaardeerd en die bijdragen aan de landschappelijke kwaliteiten. Ons motto daarbij is 
”Doe klein en denk groot”. 
 
Daarnaast worden we meer en meer betrokken bij ontwikkellocaties die passen in onze 
doelstelling en die in hun ontwikkeling niet of lastig kunnen worden opgepakt door 
overheden. Vanuit deze ambitie is ook in 2018 geopereerd. Kortom naast het beheerwerk 
gaan we ook ontwikkelwerk doen. Voor het bestuur betekent dit ook focus op de 
ontwikkelprojecten. Dit gaat gepaard met een gescheiden financiële administratie en de 
uitvoering van m.n. het beheerwerk meer delegeren naar derden. Het samenwerken met 
andere organisaties zoals o.a. IVN, agrarische collectieven, stichting belangenbehartiging 
Greenport staat hoog in het vaandel.  
 
 
Privacy reglement 
Het bestuur heeft een privacy reglement vastgesteld. 
 
Fondsvermogen 
In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. We hebben ons tot het college 
en de nieuwe raad gewend met het verzoek om een aanvulling van het fondsvermogen. In 
het coalitieakkoord is onze wens gehonoreerd met een aanvulling van € 100.000.  
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Legaat 
Dat het werk en de inzet van de SLA wordt gewaardeerd blijkt ook uit het feit dat we een 
tweede legaat hebben verworven. Het gaat om een fraai geriefhoutbosje gelegen in ter Aar 
(gemeente Nieuwkoop); het “bosje van Uijttewaal. De eigenaren vonden het beheer te veel 
van hen vragen en hebben het bosje daarom overgedragen aan de SLA als professionele 
beheerorganisatie voor dit type kleine landschapselementen. Er is een beheerplan 
opgesteld en de uitvoering hier van wordt ook onder begeleiding van het IVN en met inzet 
van serviceorganisaties (o.a. Lions) uitgevoerd. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Natuurwerkdag bosje van Uijttewaal 
 

 
DLG bomen 
De Dienst landelijk Gebied (DLG) is een recent opgeheven overheidsdienst die zorgde voor 
herinrichting van het buitengebied en de aanleg van o.a. nieuwe bossen. In 2018 zijn 
enkele medewerkers met pensioen gegaan. Hun “cadeau” bestaat uit 9 Lindebomen in het 
Bentwoud. SBB, de beheerder van het Bentwoud, wil deze graag een plekje geven mits 
een andere groene organisatie wil zorgen voor het beheer. De SLA heeft deze handschoen 
opgepakt en het bestuur van de SLA heeft daar mee ingestemd.    
  
  
3. Communicatie en contacten met overheden en andere organisaties 
 
De stichting voert tot op heden geen structureel communicatiebeleid. Alleen als daar 
noodzaak toe is wordt naar buiten getreden bij bijvoorbeeld projecten (zoals het project De 
IJsvogel). Wel is er in het voorjaar van 2018 de eerste nieuwsbrief uitgekomen. Daarnaast 
is eind 2018 de website geactualiseerd en gemoderniseerd. Het doel is om in 2019 een 
actief communicatiebeleid in te voeren. 
 
Op 6 december hebben de voorzitter en secretaris uitleg gegeven over ons werk aan 
nieuwe raadsleden. 
  
Met diverse “groene” organisaties is regulier contact. Het bestuur hanteert daarbij de 
volgende regel nl. alleen contacten en gesprekken als deze er toe doen voor het werk van 
de stichting. De contacten dienen een meerwaarde te hebben voor de SLA. 
 
Met de nieuwe voorzitter van het Fonds Holland Rijnland heeft een kennismakingsgesprek 
plaatsgevonden. Beelden van een ieders inzet en werk van de beider stichtingen bleken 
verschillend. Het vervolg zal in 2019 worden opgepakt door de nieuwe voorzitter van de 
SLA.  
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Daarnaast zal de nieuwe voorzitter kennismakingsgesprekken gaan voeren met de 
betrokken wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop.  
 
In Alphen aan den Rijn is een stichting opgericht die zich inspant om de toerisme en 
recreatie activiteiten op een hoger plan te brengen: het platform toerisme en recreatie (= de 
PRET). De SLA is lid geworden van deze organisatie vanwege de vele 
dwarsverbanden. We participeren in hun bijeenkomsten. 
 
Met de Agrarische Natuurvereniging De Wetering vinden gesprekken plaats over 
afstemming van activiteiten. Deze ANV kan  via het collectief Rijn Gouwe Wiericke namelijk 
thans meer subsidies voor elementen krijgen dan enige jaren terug.  
 
 
4. (Nieuwe) contracten en beheer 
 
Resultaten 
De concrete resultaten van het werk van de stichting, namelijk daar waar ten behoeve van 
het beheer van landschapselementen of een laarzenpad, een vergoeding wordt verleend, 
zijn op kaarten weergegeven. Ook de ontwikkelprojecten zijn daarop aangegeven. (zie de 
bijlagen). 
Het betreft  meer dan 35 beheer contracten met  meer dan 40 elementen. We werken aan 
de ontwikkeling van 10 projecten.   
 
De verstrekte vergoedingen zijn afgestemd op hetgeen op landelijk niveau door de 
gezamenlijke provincies  is afgesproken en 
vervat is in de catalogus Groen Blauwe Diensten. 
Jaarlijks wordt dit gerapporteerd aan BIJ12 (=de 
gezamenlijke provincies). 
 
Verlengen en nieuwe contracten 
Nu het fondsvermogen is aangevuld kunnen er 
weer nieuwe contracten worden afgesloten. In 
2018 zijn de laarzen pad contracten met de heren 
Kempenaar in de Noord en zuid einder polder 
verlengd. Ook lopen er gesprekken met Cor 
Kempenaar om een klein perceel te 
transformeren tot een bloemenweide. Dit perceel ligt op een voor ons strategische plek 
langs het wandelpad van de Molenviergang.  
 
Veld controles 
Er wordt in principe alleen uitbetaald als we zekerheid hebben dat het beheer conform de 
afspraken is. In de winter van 2017/2018 is er door de bestuursleden Giezeman en Van 
Beek een veldcontrole uitgevoerd. In het najaar van 2018 is dit herhaald. In de zomer 
worden de botanische contracten gecontroleerd.  
Het aantal geconstateerde overtredingen is gering, het merendeel betreft misverstanden.  
 
Beheer hoogstamboomgaarden 
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Bij een controle in 2017 is de conclusie getrokken dat het beheer van de  
hoogstamboomgaarden kwalitatief beter zou moeten. Vandaar dat het bureau Bui-
tegewoon van Rudi Terlouw is ingeschakeld om een analyse van dit  beheer te doen. Eind 
2018 is zijn rapport verschenen. Conclusie: het beheer is niet overal op orde en er kan 
meer aan de biodiversiteit worden gedaan. Ook dienen er bomen bij geplant te worden. In 
2019 zal de uitvoering van zijn adviezen ter hand worden genomen. 
 
Beheer natuurgebied Compierekade 
Door de droogte ontstond er in de zomer een tekort aan oppervlakte water. Het vee zou 
zodoende uit het gebied kunnen lopen.  De aanvoersloot bleek dichtgegroeid. In een 
spoedactie door agrarier/loonwerker Van Dorp is deze sloot vervolgens uitgebaggerd en 
kon het gebied weer van water worden voorzien. 
De gebiedsschouw met de provincie in het najaar is goed verlopen. De provincie is 
tevreden over het gevoerde beheer.   
 
Integraal werkplan 
Teneinde meer greep te krijgen op de diverse werkzaamheden m.b.t. het beheer is er een 
integraal werkplan opgesteld. Zodoende kan direct nagegaan worden wat er wanneer dient 
te gebeuren. De opschaling van het werk van de stichting maakt dit noodzakelijk.  
 
5. Ontwikkelwerk  
 
Project IJsvogel  
Fase 1, de verwerving en casco 
inrichting is in 2018 afgerond. Er ligt 
nu een mooi natuurgebied te wachten 
op de groene invulling. In het voorjaar 
zijn er bomen en struiken geplant. 
Deze zijn de droge zomer redelijk door 
gekomen ook omdat er geregeld water 
is gegeven. In de zomer /herfst is de 
laatste hand gelegd aan de oevers 
van de plas.  
In financiële zin zijn de inkomsten en 
uitgaven van fase 1 met elkaar in 
evenwicht.   
 
We hebben een gemeentelijke subsidie van € 30.000 gekregen voor de educatieve en 
recreatieve inrichting van project IJsvogel; fase 2. Deze subsidie is eind januari   op een 
feestelijke bijeenkomst overhandigd.  Daarmee zijn alle kosten van fase 2 (begroot op € 
60.000) gefinancierd.  
Het noordelijk deel, het educatieve eiland, zal in 2019 door Avifauna worden aangelegd en 
het zuidelijk deel door de SLA (een scherm, een verhard pad naar het scherm en een 
informatie paneel en bankje). 
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Er is onlangs door de provincie besloten om geen fietspad aan de westzijde van het project 
te maken op hun grond maar een onverhard wandelpad en een brug naar het fietspad 
langs de N11. Zodoende wordt een rondwandeling voor bewoners van de wijk Kerk en 
Zanen mogelijk. De gemeente krijgt de grond van de provincie en zorgt voor de aanleg van 

genoemde elementen. De  SLA zal bij 
het beheer van deze strook worden 
ingeschakeld.  
 
Op een najaar avond is het project 
toegelicht voor bewoners van het 
Rietveldse pad. Ook de “groene” 
ambtenaren en bestuurders van het 
netwerk Rijnstreek hebben het gebied 
bezocht.  
 
De provincie heeft via het 
natuurcollectief Zuid Holland een 
beheersubsidie toegekend ook omdat 
we gecertificeerd zijn voor 
natuurbeheer.  

 
Teneinde tot in lengte van jaren te borgen dat dit gebied als een natuurgebied wordt 
beheerd is er een overeenkomst met de provincie opgesteld die in de openbare registers 
zal worden ingeschreven.  
 

 
                             De zwaluwvogelwand is reeds “full house” 
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Project Lansing 
Dit betreft de verwerving van een provinciaal perceel om hiermee een rondwandeling 
mogelijk te maken in het gebied de Lansing: een moeras/bosgebied met veel water in 
zuidelijk Boskoop. Na de zomer periode is hieraan weer een impuls gegeven. Er wordt nu 
aan de financiering gewerkt.  
 
 
6. Jaarrekening 
 
Algemeen 
 
In de afgelopen jaren is het accent van de activiteiten van de stichting in toenemende mate 
verschoven van het toekennen van beheersubsidies naar ontwikkeling van projecten. 
Om vermenging van financiële stromen te voorkomen heeft het bestuur in 2018 besloten twee 
aparte administraties te voeren en twee aparte jaarrekeningen op te stellen. 
Een jaarrekening voor het beheerdeel en een jaarrekening voor de projecten. 
 
Het beheerdeel van het fonds mag in beginsel niet aangewend worden voor projecten, 
omdat het kapitaal noodzakelijk is voor langjarige contractuele verplichtingen. 
 

 

I 

Jaarrekening SLA Beheerdeel  

 

 Balans per 31 december 2018 

 Activa 

 Liquide middelen  €                              130.367  

Te ontvangen subsidies  €                              100.000  

  

 

 €                              230.367  

  Passiva 

 Kapitaal  €                              207.739  

Overboekingsrekening SLA 

Projecten  €                                  7.343  

Te betalen bijdragen  €                                15.285  

  

 

 €                              230.367  

  Resultatenrekening 2018 

 Organisatiekosten  €                                  8.127  

Kosten kernactiviteiten  €                                  1.717  

Bijdragen aan deelnemers  €                                15.284  

Betaalde BTW  €                                     824  
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 €                                25.952  

  Rente  €                                     120  

Resultaat ten laste van vermogen  €                                25.832  

  

 

 €                                25.952  

 

 
 
Toelichting bij de jaarrekening 2018 van de Stichting Landschapsfonds  

Alphen aan den Rijn e.o.  beheerdeel 
 
 

 

Balans 

De waarderingsgrondslagen betreffen uitsluitend nominale waarde. Er is sprake van liquide 

middelen, te ontvangen subsidies en kortlopende schulden.  

 

Toelichting per post 

 

Activa 

-De liquide middelen (€ 130.367) brachten in 2018 een gemiddelde rente op van ruim 0.1% en waren 

ondergebracht bij KNAB bank Vervolgens heeft de stichting de overeengekomen rente ontvangen. 

-Op de balans is tevens de toezegging van de gemeente Alphen aan den Rijn a €100.000 opgenomen. 

In januari 2019 heeft de stichting het bedrag van de toezegging ontvangen. 

 

Onder eigen vermogen/passiva zijn opgenomen: 

-Het eigen vermogen; dit bedroeg na verwerking van het resultaat ad € 25.832  € 207.739. 

-Overboekingsrekening SLA-projecten 

Deze rekening is om administratief-technische redenen noodzakelijk om diverse op de projecten 

betrekking hebbende activa/passiva en kosten/opbrengsten over te brengen naar de administratie en 

jaarrekening van het projecten deel. Het saldo van deze rekening bedroeg € 7.343 Dit saldo is gelijk 

aan het saldo in de jaarrekening 2018 van het projecten deel. 

-Te betalen bijdragen 

Deze (€ 15.284) zijn na controle in december 2018 in de eerste week van januari 2019 betaald aan de 

deelnemers. 

Het moment van betalen van de bijdragen hangt af van het resultaat van de fysieke controles op 

naleving van de contractvoorwaarden. Om de rechtmatigheid van de uitgaven te waarborgen voert 

het bestuur controle uit op de naleving van de contractvoorwaarden 

 

Resultatenrekening 

De kosten, die worden gemaakt worden met ingang van 2018 onderverdeeld in kosten die behoren bij 

de administraties van beheer of van projecten. 

 

De organisatiekosten (€ 8.127) bestaan uit de volgende onderdelen 
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1. Een vaste jaarlijkse vergoeding (gemiddeld € 155 per bestuurslid) aan bestuursleden om de 

telefoon, contributie, reiskosten en andere persoon gerelateerde kosten te dekken.  

2. Het bestuur heeft 4 keer vergaderd. Hiervoor is € 3.550 betaald. (gemiddeld € 178 per 

bestuurslid per vergadering).  

3. Aangezien de stichting geen personeel in dienst heeft, zijn voor secretariaat en administratie 

en andere werkzaamheden vanuit de totaaldeclaraties basisbedragen van totaal € 2.395 

toegerekend aan secretariaat, administratie en andere werkzaamheden. 

4. De overige organisatiekosten betreffen diverse kantoorkosten (zoals bankkosten, kosten voor 

het in standhouden van de website, contributies, licenties en advieskosten). 

 

Kosten kernactiviteiten) (in 2018 € 1.717) betreffen kosten voor controle en acquisitie.  

 

Bijdragen aan deelnemers. Deze post betreft de gecontracteerde bijdragen (in 2018 € 15.284).  

 

 

 

 

II 

Jaarrekening SLA Projectendeel 

  

Balans per 31 december 2018 

 Activa 

 Materiële vaste activa 

 IJsvogelproject fase één  €                                               205.530  

IJsvogelproject fase twee  €                                                 24.382  

Landje van Schouten  €                                                   3.000  

Perceel Uijttewaal  €                                                   1.500  

Te ontvangen subsidies IJsvogelproject fase twee  €                                                 20.819 

Liquide middelen  €                                                   3.475  

Te ontvangen beheervergoeding IJsvogelproject  €                                                   1.212  

Overboekingsrekening SLA Beheer  €                                                   7.343  

 
 €                                               267.261  

  Passiva 
 Kapitaal  €                                                 28.680  

Bestemd vermogen IJsvogelproject fase 1  €                                               205.530  

Bestemd vermogen IJsvogelproject fase 2  €                                                 24.382  

Bestemd vermogen Landje van Schouten  €                                                   3.000  

Bestemd vermogen Perceel Uijttewaal  €                                                   1.500  

Vooruit ontvangen vergoeding Compierekade  €                                                   4.169  

 
 €                                               267.261  
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Resultatenrekening 2018 
 Beheerkosten IJsvogelproject  €                                                      831  

Beheerkosten Landje van Schouten  €                                                      130  

Beheerkosten Compierekade  €                                                      672  

Project gerelateerde kosten  €                                                   3.514  

Resultaat ten gunste van het vermogen €                                                    3.680 

  €                                                   8.827 

  Beheersubsidie IJsvogelproject fase één  €                                                   1.212  

Beheersubsidie Compierekade  €                                                   7.615  

   

 

 
 €                                                   8.827  

 

 

 

 

Toelichting bij de jaarrekening 2018 van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn 

e.o. projectendeel 

 

Balans 

De waarderingsgrondslagen betreffen uitsluitend nominale waarde cq historische uitgaafprijzen. Er is 

sprake van materiële vaste activa, liquide middelen, kortlopende vorderingen, alsmede kapitaal en 

bestemd vermogen. 

 

Toelichting per post 

 

-De materiële vaste activa betreffen drie percelen waar project gerelateerde activiteiten op plaats 

vinden. Van het ijsvogelproject is fase 1 (casco-inrichting) budgetneutraal afgerond. De 

investeringen zijn gedekt door ontvangen subsidies. In fase 2 (educatief deel) is reeds voor een 

waarde van € 24.382 werk verricht. De projecten zijn allen gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs 

plus kosten van verwerving en inrichting. De economische waarde van de percelen is als gevolg van 

een wijziging in de bestemming (van agrarische grond naar “natuur”grond) van de percelen 

substantieel lager dan de historische uitgaafprijzen.  

In 2019 zal het bestuur een definitief standpunt innemen inzake de presentatie van de waarde. 

 

-Te ontvangen subsidies Ijsvogelproject fase twee 
Het bedrag van € 20.819 is per 31 december 2018 te vorderen. 

 

-De liquide middelen (banksaldo) bedroegen € 3.475. 

 

-Overboekingsrekening SLA projecten 

Deze rekening is om administratief-technische redenen noodzakelijk om diverse op de projecten 

betrekking hebbende activa/passiva en kosten/opbrengsten over te brengen naar de administratie en 

jaarrekening van het projecten deel. Het saldo van deze rekening bedroeg € 7.343 Dit saldo is gelijk 



         STICHTING 
         LANDSCHAPSFONDS 
         Alphen aan den Rijn aan den Rijn en omstreken    

Secr: Marezatendreef 58, 2408 TG Alphen a/d Rijn. tel: 0172-417430 jgvanbeek52@hotmail.com 

Website: www.landschapsfondsalphen.nl Bank: NL24 KNAB 0209 4508 94.  KvK nr  28116844 

Pagina 11/13 
 
 

 

aan het saldo in de jaarrekening 2018 van het beheer deel. 

 

Onder bestemd vermogen/passiva zijn opgenomen: 

Het kapitaal; dit bedroeg na toekenning van € 25.000 aan de jaarrekening 2018 van het projectendeel 

en na verwerking van het positief resultaat € 28.680. 
 

 

Vermogen in projecten (percelen) 

De in eigendom verkregen percelen zijn in de jaarrekening onder bestemd vermogen (ijsvogelproject, 

landje van Schouten, perceel Uijttewaal) opgenomen en gewaardeerd tegen de historisch uitgaafprijs 

(aankoopprijs, kosten van verwerving en kosten van inrichting). Zie overigens de toelichting onder 

materiële vaste activa. 

De beheersvergoeding 2019 voor de Compierekade (€ 4.169) heeft de stichting in 2018 ontvangen. 

 

Resultatenrekening 

Vanuit de beheeradministratie zijn kosten toegerekend op basis van een realistische schatting van 

door het bestuur bestede tijd, alsmede op basis van facturen van ingehuurde deskundigen. 

 

Toelichting per post 

 
De beheerkosten omvatten per project de aan elk project toegerekende kosten van (veelal) externe 

deskundigen. 

Per project wordt de subsidie afzonderlijk geadministreerd. (Compierekade: dekking € 7.615; 

ijsvogelproject: € 1.212). Deze dekking/subsidie wordt in de resultatenrekening afzonderlijk 

zichtbaar gemaakt. De subsidie van de Compierekade betreft de ontvangen subsidie over 2017 en 

2018. 

 

De project gerelateerde algemene kosten (€ 3.514) betreffen de kosten van acquisitie en 

toegerekende bestuurs- en vergaderkosten. 

 

Resultaat 

Het resultaat (€ 3.680) is toegevoegd aan het kapitaal. 

 
 
III 
Meerjarenbegroting beheerdeel 2019-2028 
(zie bijlage voor de volledige weergave) 
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Jaren 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Omschrijving

Vermogen begin jaar  € 207.739  € 186.719  € 165.699  € 144.679  € 123.659  € 102.639  € 81.619 

Vaste vergoeding bestuur  € 720  € 720  € 720  € 720  € 720  € 720  € 720 

Vergaderkosten  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250 

Administratiekosten  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000 

Secretariaatskosten  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000 

Kantoorkosten  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250 

Organisatiekosten  € 3.220  € 3.220  € 3.220  € 3.220  € 3.220  € 3.220  € 3.220 

percentage van totaal kosten 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89%

Controlekosten  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000 

Kosten contractbesprekingen  € 400  € 400  € 400  € 400  € 400  € 400  € 400 

Projectkosten  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Bijdragen aan deelnemers  € 17.000  € 17.000  € 17.000  € 17.000  € 17.000  € 17.000  € 17.000 

Kosten kernactiviteiten  € 18.400  € 18.400  € 18.400  € 18.400  € 18.400  € 18.400  € 18.400 

percentage van totaal kosten 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11%

Totaal van de  kosten  € 21.620  € 21.620  € 21.620  € 21.620  € 21.620  € 21.620  € 21.620 

Rente-opbrengsten  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100 

Sponsoring  € 500  € 500  € 500  € 500  € 500  € 500  € 500 

Tekort ten laste van vermogen  € 21.020  € 21.020  € 21.020  € 21.020  € 21.020  € 21.020  € 21.020 

 
 
 
 
 
 
7. Werkplan 2019  
 
De navolgende reguliere en specifieke activiteiten zullen in 2019 door het bestuur worden 
ontplooid. 

 
Regulier werk 
-De reguliere beheersactiviteiten zoals opgenomen in het werkplan worden 
uitgevoerd.  
-Het regelen van een raamcontract met Harry Ramler en het uitbesteden van het 
beheer van het landje van Schouten.  
-Het opstellen van het jaarverslag 2018 en het verantwoordingsgesprek met de 
wethouder voeren. Vervolgens het verslag verspreiden binnen ons netwerk.  
-Een invulling geven aan het aangevulde fondsvermogen. 
-Het zorgen voor meer samenwerking met verwante organisaties en met de 
gemeentes Bodegraven–Reeuwijk en Nieuwkoop. 
 
Specifiek werk 

- Het afronden van fase 2 van project IJsvogel. 
- Het regelen van de financiering van project De Lansing en het starten met de 

uitvoering. 



         STICHTING 
         LANDSCHAPSFONDS 
         Alphen aan den Rijn aan den Rijn en omstreken    

Secr: Marezatendreef 58, 2408 TG Alphen a/d Rijn. tel: 0172-417430 jgvanbeek52@hotmail.com 

Website: www.landschapsfondsalphen.nl Bank: NL24 KNAB 0209 4508 94.  KvK nr  28116844 

Pagina 13/13 
 
 

 

- Het uitgeven van een tweede nieuwsbrief. 
- Het actualiseren van de algemene folder en het projecten boek m.b.t. het werk van 

de SLA 
- Het opvolgen van de aanbevelingen uit het “boomgaardenrapport” van Rudi Terlouw 
- Het bekwamen in het Gis werk door bestuurslid Henk van der Zanden. 
- Het opstellen van een startnotitie voor de aanleg van een laarzenpad naar en 

uitkijkpunt op het landje van Schouten.  
 
 
Bijlagen 
 
De complete meerjaren-
begroting. 
De kaarten en projecten 
op de kaart.  
 
 
 

 



Meerjarenbegroting 2019

Jaren 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Omschrijving

Vermogen begin jaar  € 207.739  € 186.719  € 165.699  € 144.679  € 123.659  € 102.639  € 81.619  € 60.599  € 39.579  € 18.559 

Vaste vergoeding bestuur  € 720  € 720  € 720  € 720  € 720  € 720  € 720  € 720  € 720  € 720 

Vergaderkosten  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250 

Administratiekosten  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000 

Secretariaatskosten  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000 

Kantoorkosten  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250  € 250 

Organisatiekosten  € 3.220  € 3.220  € 3.220  € 3.220  € 3.220  € 3.220  € 3.220  € 3.220  € 3.220  € 3.220 

percentage van totaal kosten 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89% 14,89%

Controlekosten  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000  € 1.000 

Kosten contractbesprekingen  € 400  € 400  € 400  € 400  € 400  € 400  € 400  € 400  € 400  € 400 

Projectkosten  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Bijdragen aan deelnemers  € 17.000  € 17.000  € 17.000  € 17.000  € 17.000  € 17.000  € 17.000  € 17.000  € 17.000  € 17.000 

Kosten kernactiviteiten  € 18.400  € 18.400  € 18.400  € 18.400  € 18.400  € 18.400  € 18.400  € 18.400  € 18.400  € 18.400 

percentage van totaal kosten 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11% 85,11%

Totaal van de  kosten  € 21.620  € 21.620  € 21.620  € 21.620  € 21.620  € 21.620  € 21.620  € 21.620  € 21.620  € 21.620 

Rente-opbrengsten  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100  € 100 

Sponsoring  € 500  € 500  € 500  € 500  € 500  € 500  € 500  € 500  € 500  € 500 

Tekort ten laste van vermogen  € 21.020  € 21.020  € 21.020  € 21.020  € 21.020  € 21.020  € 21.020  € 21.020  € 21.020  € 21.020 
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Overzichtskaart polders Polder	Zaanse	Rietveld

Noord-	en	Zuideinderpolder	

Polder	Vierambacht	

Polder	Hazerswoude	dorp

Polder	Boskoop	
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Polder Zaanse Rietveld
geriefbosje

hoogstamboomgaard

natuurvriendelijke	oever

poelen/plasjes

rietzoom

project	IJsvogel
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Noord- en Zuideinderpolder
bloemrijk	grasland

geriefbosje

hoogstamboomgaard

knotbomen

botanische	oevers

laarzenpad	

rietzoom
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Polder Vierambacht
laarzenpad	
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Polder Hazerswoude dorp
laarzenpad	



•	 14

Polder Boskoop
moerasbos


