Jaarverslag 2018

Voorwoord
Bijgaand treft u het jaarverslag aan van de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF)
over het kalenderjaar 2018.
Het jaar 2018 stond voor ANF in het teken van de opbouw van de organisatie. Zaken werden
uitgevoerd en in gang gezet om van ANF een deugdelijke en vitale stichting te maken.
Tegelijk werden via de informatiekanalen van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) mensen
en organisaties opgeroepen om projecten voor te dragen aan ANF. Projecten die met een
goed beheer kunnen bijdragen aan de doelstellingen van ANF. Verschillende projecten
werden bekeken en besproken. In 2018 werd de conclusie getrokken dat een start met het
duurzaam maken van een echt weidevogel-paradijs in Fryslân de beste start is voor ANF.
Gekozen werd voor het ondersteunen en duurzaam maken van het boerenland van Murk
Nijdam bij Wommels.
In 2018 is tevens al op bescheiden schaal begonnen met fondswerving. Onze dank gaat
daarbij in eerste instantie uit naar de BFVW voor het ter beschikking stellen van een
startkapitaal. Ook het vertrouwen dat de Provincie Fryslân in ANF heeft gesteld met
aansluitend een voorgenomen besluit tot financiering bevestigt het bestuur van ANF dat we
op de goede weg zijn. In 2018 is een eerste basis gelegd voor het realiseren van meer
zeggenschap over Friese landbouwgrond met de bedoeling die grond, daar waar mogelijk,
weidevogel-vriendelijk te bewerken.

Rendert Algra
voorzitter ANF
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Jaarverslag Agrarisch Natuurfonds Fryslân
Na de oprichting op 27 december 2017 is hier het jaarverslag van het eerste jaar van het ANF. De
start met de bestuursleden: Rendert Algra - voorzitter , Marco Hoekstra - penningmeester en Jaap
Dijkstra - secretaris werd wreed verstoord door het veel te vroeg overlijden van Jaap Dijkstra op 14
april 2018. Door het verlies van Jaap Dijkstra ontstond er een vacature in het dagelijks bestuur. Deze
wordt ingevuld door ondergetekende. Verder wordt de stichting ondersteund door de
beleidsmedewerker van de BFVW Henk de Jong.
De stichting is opgericht vanuit de Bond Friese Vogelwachten. Belangrijke aanleiding was de
ledenraadpleging op de rayonvergaderingen van het najaar van 2016 door Camerik Voortman en het
afstudeerproject “ een nieuw perspectief ” van Thomas Muijs. De belangrijkste aanleidingen zijn
echter de aanhoudende teruggang van de weidevogels, verlies van goed biotoop en de groeiende
opvolgingsproblematiek van agrariërs.
In het beleidsplan wat is opgesteld zijn de belangrijkste:
•

Het verwerven van Fondsen ten behoeve aankoop agrarische weidegrond.

•

Aankopen agrarische weidegrond in Fryslân

•

Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de weidebiotoop in Fryslân

•

Het beheren van deze gronden op een weidevogel vriendelijke manier

•

Een nieuwe impuls voor de leden van de BFVW en haar nazorgers

•

Het behouden van culturele waarden(fjild beleving) van de lokale vogelwachten in Fryslân.

Het eerste jaar van het ANF heeft vooral in het teken gestaan van allerlei zaken die rond de
oprichting van een stichting nodig zijn. De statuten zijn in de oprichtingsoveréénkomst van 27
december 2017 vastgelegd, het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, het regelen van een
bestuurder aansprakelijkheidsverzekering en het regelen van bancaire zaken.
Om het ANF enige bekendheid te geven werd de stichting in januari gepresenteerd bij de
gedeputeerde Kramer van de Provincie en de beleidsambtenaar Helen de Jong. Gedeputeerde
Kramer ziet goede mogelijkheden voor de ANF zonder concrete toezeggingen te doen. Eind januari is
er een interview geweest met Halbe Hettema van de Leeuwarder Courant. Hierin is het ANF duidelijk
gepresenteerd. Verder stond er in het verenigingsblad van de BFVW de Vanellus van januari 2018
een mooie reportage over de oprichting van het ANF. Op deze verschillende manieren zijn we als
nieuwgebakken stichting al behoorlijk in het nieuws geweest.
Gezien de connectie met de BFVW is er door de BFVW een startkapitaal als achtergestelde renteloze
lening van €25000,- beschikbaar gesteld. Verder kan gebruik worden gemaakt van de
beleidsmedewerkers van de BFVW als professionele ondersteuning om de organisatie van de grond
te krijgen tegen een vast uurtarief. Over de betalingen hiervan zijn afspraken gemaakt in de op 1
oktober getekende overeenkomst tussen de BFVW en ANF. Op de aanvraag voor een startsubsidie
die bij de provincie is gedaan werd ook positief gereageerd.
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Direct na de oprichting van de ANF worden we door diverse vogelwachten en particulieren die het
interview in L C hadden gelezen of de reportage in Vanellus benaderd met informatie over
grondverwerving in diverse vormen. Hieruit blijkt dat de we als stichting voldoen aan een
maatschappelijke en bedrijfsmatige behoefte.
Enkele aangeboden casussen :Casus Mantgum – Zwette, Casus Rottevalle – Wetterskip, casus
industrieterrein Leeuwarden, Casus Paul Sinninge – Oldelamer/Appelscha.
Alle casussen met mogelijkheden maar aangezien we nog in oprichting zijn en we nog geen
financiële armslag hebben zijn deze projecten eerst op hold gezet.
We hebben ervoor gekozen om eerst met één project verder te gaan. Het betreft namelijk de aanleg
van de nieuwe plasdras op ruim 3 ha grond bij skriezeboer Murk Nijdam. Na diverse gesprekken met
Murk hoe e.e.a. uit te voeren is er een concept projectplan geschreven met daarin verschillende
fases. We richten ons voor 2019 op de eerste fase waarbij de herinrichting van de huidige 2 plas/dras
gebieden centraal staat. Om meer vogels te krijgen gaat één plas/dras dicht en wordt de andere
uitgebreid naar 2 ha met meerdere kijkhutten en speciale hutten voor fotografen. De totale kosten
voor deze herinrichting worden geschat op ruim € 60000,Hiervoor zal er op verschillende manieren gezocht worden naar financiële middelen zoals het
aanvragen van subsidies en het verwerven van legaten / schenkingen en fondswerving. Dit zal in
2019 verder uitgewerkt moeten worden. Inmiddels is de stichting in het bezit van de ANBI status en
is er een aanvraag voor het CBF keurmerk voor fondsenwerving. Spontaan hebben we al enkele
kleine schenkingen gekregen waar we uiteraard content mee zijn.
Op de contactavond van de BFVW heeft Marco Hoekstra een presentatie over het ANF gegeven voor
de aanwezige bestuursleden van de vogelwachten. Nogmaals heeft hij duidelijk gemaakt wat de
doelstellingen van het ANF zijn. De samenwerking tussen het ANF en Murk Nijdam werden positief
ontvangen door de zaal.
Op 9 november is er een gesprek geweest met de gemeente Súdwest Fryslân over de casus Murk
Nijdam. Door de voormalige gemeente Littenseradiel is er een natuurbestemming gelegd op de
plasdras gebieden. De gemeente geeft duidelijk aan dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn
ter compensatie van de natuurbestemming. Deze zal door de gemeente weer van de percelen
afgehaald worden. Over de inrichting van de nieuwe plas dras wil de gemeente wel meedenken als er
een concreet plan ligt. Al met al een positief gesprek waar we het ANF weer op de kaart hebben
gezet en misschien financiële mogelijkheden krijgen voor de inrichting van de nieuwe plas dras.
Ook is er gesproken met partijen die eventueel kunnen ondersteunen bij het aanvragen van
subsidies. Marco Hoogland, Helga Aukes en Gerard van der Mast.
Het is inmiddels eind 2018. De website is in de lucht, emailadressen voor de bestuursleden zijn
aangemaakt. Brief papier met logo en enveloppen zijn in geleverd en het ontwerp voor de brochure
is op handen.
Als bestuur zijn we klaar om met ons eerste project de plas dras van Murk Nijdam in 2019 te scoren.
Februari 2019, Eddy de Boer
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Financieel Jaarverslag Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2018
Balans 2018
Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

Activa
Bank

€ 24.698,94

-

Totaal activa

€ 24.698,94

€ 0,00

Passiva
Kapitaal begin seizoen
saldo baten en lasten
kapitaal eind seizoen
Totaal eigen vermogen
Lening B.F.V.W.
Totaal passiva

€ 301,06€ 301,06€ 301,06-

-

€ 25.000,00
€ 24.698,94

€ 0,00

Staat van baten en lasten 2018
Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

Verschil

Provincie Fryslân
Giften

100,00
270,00

100,00
270,00

Baten totaal

370,00

-

370,00

255,00
369,05
47,01
671,06
301,06-

-

255,00
369,05
47,01
671,06
301,06-

Baten

Lasten
Organisatie
Project M. Nijdam
Assurantie
Diversen
Lasten totaal
Resultaat

Toelichting financieel Jaarverslag
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar
hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
1. Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen speciﬁeke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
2. Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije
beschikking aan de stichting.
Grondslagen voor de resultatenrekening (baten en lasten)
1. Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
Toelichting op de staat van baten en lasten
1. De baten bestaan voornamelijk uit giften van particulieren en bijdragen van
vogelwachtorganisaties.
Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
1. Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering op 29 april 2019.
2. Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom
ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
3. Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en
lasten.
4. Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en
lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de
resultaatbestemming is opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.

5

Begroting Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2019
Inkomsten:
Subsidie provincie Fryslân
Pop3 subsidie Collectief Westergo
Ondersteuningsbijdrage gemeente Súdwest
Fryslân
Crowdfunding
Fondsenwerving
Schenkingen/legaten
Certificaten à € 500,=: 100 stuks

Uitgaven:
Organisatiekosten
PR en Communicatie
Herinrichting M. Nijdam
Aankoop gronden
resultaat

Toelichting
€ 24.000,00 Opstart subsidie
€ 20.000,00 Inrichting agrarisch natuurbeheer
€ 20.000,00 Gemeente, OVWE, FKWWI
€ 18.500,00
€ 90.000,00
€ 20.000,00
€ 50.000,00
€ 242.500,00
Toelichting
€ 3.000,00 Taxatie, bankkosten e.d.
€ 7.000,00 Drukwerk, advertenties e.d.
€ 87.500,00
€ 143.500,00
€ 1.500,00
€ 242.500,00
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Bestuur:
• Voorzitter - Render Algra - M. 06 51 602 220
• Penningmeester - Marco Hoekstra - M. 06 45 221 590
• Secretaris - Eddy de Boer - M. 0651637475
E-mailadres bestuur: bestuur@agrarischnatuurfondsfryslan.nl
Projectleider:
• Henk de Jong - M. 06 51 172 174
E-mailadres projectleider: info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

