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Voorwoord

Bijgaand treft u het jaarverslag aan van de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) over het kalenderjaar 2019.

In 2018 is de basis gelegd voor stichting ANF. De opbouw van de stichting kreeg hiermee succesvol gestalte. In 2019 is er 

verder gebouwd op deze fundering. Het project Murk Nijdam is inmiddels opgestart. De plannen zijn gemaakt en in fases 

uitgewerkt. Fase 1 betreft een nat gedeelte (uitgraven van 3,2 hectare plas/dras) en een droog gedeelde (het realiseren van 

4 vogelkijkhutten en een overdekt toegangspad met parkeerterrein). Door het natte najaar blijkt de oplevering van fase 

1 naar verwachting pas rond 1 april 2021 plaats zal vinden. De vergunningen voor fase 1 zijn aangevraagd en toegekend. 

Op 9 juli 2019 ging de eerste schep in de grond met behulp van gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Maarten 

Offinga van de gemeente Súdwest Fryslân.  

Voor de financiering van het project zijn diverse subsidieaanvragen verstuurd. Zijn alle Friese vogelwachten benaderd om 

mee te doen met een speciale vogelwachtactie om geld in te zamelen. In ruil voor een donatie wordt na gereedkomen van 

de plannen een excursie bij Murk Nijdam aangeboden aan de betreffende vogelwachten. Ook lokale ondernemers zijn 

benaderd voor een bijdrage evenals de plaatselijke windmolenvereniging. OBS ‘de Opslach’ in Wommels kwam spontaan 

met het idee van een sponsorloop. Dit werd met groot succes uitgevoerd waardoor er wederom een flinke bijdrage werd 

geleverd aan onze plannen.  

In het najaar is de samenwerking met UNIS flyers gezocht om in aanmerking te komen voor een benefiet wedstrijd. Tot slot 

werd het jaar afgesloten met de voorbereiding op een heuse weidevogelcampagne in samenwerking met NDC. Mocht 

deze campagne aanslaan dan is er mogelijk ruimte in 2020 om onze plannen uit te breiden met een bezoekerscentrum 

en een ontsluiting aan de Slachtedyk. 

Rendert Algra

Voorzitter ANF
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1. Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Bestuur
In 2019 werd het bestuur gevormd door Rendert Algra (voorzitter), Eddy de Boer (secretaris) en Marco Hoekstra (penning-

meester). Eind 2019 is Douwe de Boer toegetreden tot het bestuur. Hij heeft de taken van Marco Hoekstra overgenomen. 

Marco gaat zich nu voornamelijk bezighouden met communicatie en PR. Het bestuur komt maandelijks bijeen. Voor de 

uitvoering van de vastgestelde taken wordt gebruikt gemaakt van ondersteuning door de BFVW. Henk de Jong fungeert 

hierbij als projectleider. Tevens is er door de inhuur van externe partijen extra mankracht om de doelen van de stichting 

na te streven en uit te voeren. 

Bestuur:

Voorzitter – Rendert Algra – M. 06 51 602 220

Penningmeester – Douwe de Boer – M. 06 19 633 666

Secretaris – Eddy de Boer – M. 06 51 637 475

Pr & Communicatie – Marco Hoekstra – 06 45 221 590

E-mail adres bestuur: bestuur@agrarischnatuurfondsfryslan.nl 

Projectleider:

Henk de Jong – M. 06 51 172 174

E-mail: info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl 

Algemene gegevens:

Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân 

p/a Labadistendyk 2

8637 VJ Wiuwert

Kvk 70408319

RSIN 858309063

NL72RABO0330313053
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2. Project Murk Nijdam

De afgelopen jaren zijn ons diverse extensieve agrarische natuurprojecten aangeboden. Het bestuur van 
ANF heeft besloten om de focus en prioriteit vooralsnog te richten op de gruttoboerderij van Murk Nijdam 
nabij Wommels. In 2019 is gestart met de werkzaamheden. Het betreft een herinrichting van plas/dras, een 
gecamoufleerd toegangspad en een ontvangstruimte voor bezoekers, excursiedeelnemers en fotografen. 
De werkzaamheden zijn gesplitst in een viertal fases: fase 1 betreft de aanleg van 4 vogelkijkhutten, fase 
2 is het uitgraven en aanleggen van een 3,2 hectare grote plas/dras centraal gesitueerd op de landerijen 
van Murk Nijdam. Fase 3 is de verwerving van de plas/dras en fase 4 is de ontsluiting (toegangspad) naar 
de kijkhutten en het realiseren van een ontvangstruimte.  
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3. Jaaroverzicht

Begin 2019 zijn alle basiszaken voor de oprichting van de stichting afgerond. De ontwikkeling van het projectplan Murk 

Nijdam is afgerond inclusief alle afspraken over verwerving en beheer. 

Vanaf maart komen de eerste bijdragen van vogelwachten binnen. Diverse vergunningstrajecten worden opgestart. Het 

bestemmingsplan vraagt om extra aandacht richting de gemeente. De realisatie van de plas/dras met kijkhutten verloopt 

naar wens. 

In juni wordt door OBS ‘De Opslach’ een sponsorloop georganiseerd. De opbrengst gaat naar stichting ANF. 

In samenwerking met Marco Hoogland wordt een subsidietraject opgestart. Diverse aanvragen worden voorbereid en 

verstuurd.

De eerste voorbereidingen voor een crowdfunding actie worden getroffen. Op 9 juli gaat de eerste schep in de grond. 

Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Maarten Offinga zijn hierbij aanwezig. 

Het plan om een obligatieregeling op te zetten wordt onderzocht. De oplevering dient in 2020 plaats te vinden. 

Er is contact gezocht met Unis Flyers voor de mogelijkheid om als maatschappelijk partner op te treden, mogelijk kan er 

begin 2020 een benefietwedstrijd worden georganiseerd.

Financieel worden de mogelijkheden uitgebreid. Een incasso opdracht is vanaf heden ook mogelijk.

Om in de toekomst de bezoekersstroom van o.a. fotografen te kunnen begeleiden wordt er een boekingssysteem opgezet. 

Het CBF (goede doelen) keurmerk wordt aangevraagd en verkregen. 

Op 20 oktober wordt de 1ste steen gelegd. Onder toeziend oog van vele vrijwilligers en pers wordt een kruik berenburg 

ingemetseld.  

De vernieuwde afspraken met de BFVW krijgen gestalte en dienen ter goedkeuring op de ALV van de BFVW vastgesteld 

te worden. 

Er worden verkennende gesprekken met NDC gevoerd om in 2020 een grote mediacampagne op te zetten. 

Eind 2019 wordt het bestuur uitgebreid met Douwe de Boer (penningmeester).

Door het natte najaar is er enige vertraging met het uitgraven van de nieuwe plas/dras. De werkzaamheden worden 

uitgesteld tot na het broedseizoen 2020 (eind juni/begin juli)
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4. PR & Communicatie

Tijdens de ALV van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) d.d. 1 maart 2019 wordt het eerste projectplan van stichting ANF 

gepresenteerd. De vogelwachten kunnen een bijdrage verlenen met een excursie als tegenprestatie. Inmiddels hebben 

meerdere vogelwachten een bijdrage geleverd. In het voorjaar van 2021 worden de excursies ingepland.

Het bestuur van stichting ANF heeft bij het provinciale beheerdersoverleg (o.a. terrein beherende organisaties) uitleg 

gegeven over de plannen van de stichting. Met name het onderscheidend vermogen door de te verwerven terreinen 

extensief agrarisch te beheren wordt als meerwaarde gezien.

Tijdens de contactavond van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) d.d. 25 oktober 2019 is wederom een presentatie 

verzorgd over de voortgang van onze plannen. 

Een afvaardiging van het bestuur is naar een bijeenkomst van Living Lab geweest. 

Er zijn een aantal persberichten verstuurd bij activiteiten. In de Friesland Post is een redactioneel artikel opgenomen. In 

de Nieuwe Oogst is een artikel verschenen over de realisatie van de plas/dras. Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en het 

Friesch Dagblad hebben herhaaldelijk aandacht voor diverse activiteiten van ANF gehad.  

Eind 2019 is de algemene informatiebrochure afgerond en uitgebracht.

Luchtfoto van de 
landerijen van gruttoboer 
Murk Nijdam tot 2018.
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5. Financieel Jaarverslag

Activa 31 december 2019 31 december 2018

Liquide middelen € 61.690 € 24.699

Totaal activa € 61.690 € 24.699

Passiva 31 december 2019 31 december 2018

Eigen vermogen € 42.480 €     -301

Langlopende schulden € - € 25.000

Kortlopende schulden € 19.210

Totaal passiva € 61.690 € 24.699

Baten  2019 2018

Subsidies en fondsen € 24.250

Giften € 18.803 € 370

Adoptie grond € 25.000

Totaal baten € 68.053 € 370

Lasten  2019 2018

Kosten project M. Nijdam € 16.897 € 255

Organisatiekosten € 2.877 € 416

PR & communicatie € 5.378

Rentelasten € 120

Staat van baten en lasten 2019
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7. Toelichting

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de 

raad voor de jaarverslaglegging is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

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 spe-

cifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

2.  Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 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 subsidies, giften van particulieren en bijdragen van vogelwachten en BFVW.

Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

1.  Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op 29 juni 2020.

2.  Er is opdracht verstrekt aan een onafhankelijk accountant tot het verstrekken van een samenstellingsopdracht, welke 

     blijkens de ANBI/CBF voorwaarden voldoende is.

3.  Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming/bestemming van het saldo van baten en lasten.  

4.  Het resultaat, welke onder de staat van baten en lasten is opgenomen, is toegevoegd aan het Eigen Vermogen.  

     In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultatenbestemming goed door het  

     vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen. 
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8. Begroting Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2020

Inkomsten Bedrag Toelichting

Subsidies en fondsen € 35.000,- Iepen mienskipfûns

Giften € 68.500,- Adoptie grond/campagnes

Schenkingen/legaten € 20.000,-

Bedrijven/stipers € 11.900,- Sponsoring e.d.

Obligaties € 50.000,- Uitgifte certificaten

Totaal baten € 185.400,-

UItgaven Bedrag Toelichting

Organisatiekosten € 22.600,- Samenwerking BFVW en vrijwilligers

PR & communicatie € 25.000,-

Project Murk Nijdam € 126.896,- Aankoop 3,2 hectare inclusief bebouwing

Totaal uitgaven € 174.496,-

Bedrijfsresultaat € 10.904.-

Rentelasten € 200,-

Begrote winst € 10.704,-

Toelichting begroting 2020

Toelichting begroting 2019:

De begroting 2019 is achteraf, met de beste bedoelingen, te hoog vastgesteld. Het ambitieniveau was prima, maar deze kon 

niet gehaald worden, omdat de organisatie en het aantrekken van de goede doelen meer tijd vergde om het te realiseren. 

Ook de inzet van regel-uren, niet zijnde bestuurs-uren, kon niet betaald worden omdat de reguliere inkomstenstroom 

niet op peil was. Pas begin 2020 zijn er meerdere fondsen benaderd en de fondsenwerving succesvol opgezet, zodat 

de stappen die in 2019 zijn genomen hebben geleid tot een verwachting over 2020. Met betrekking tot de uitgaven is 

eveneens op te merken dat het ambitieniveau te hoog was. Daarnaast heeft de natte herfst van 2019 ons parten gespeeld 

om het uitgraven van de plas/dras afgerond te krijgen. Er is afgesproken dat na de realisatie van de kijkhutten en de plas/

dras in 2020 de gronden en de kijkhutten overgenomen worden. 

Toelichting begroting 2020 

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat het eerste deel van de gronden in 2020 verworven zal worden. De fond-

senwerving heeft een vlucht genomen, alsmede de bijdragen uit diverse subsidiepotjes en goede doelen organisaties. 

Daarnaast is er zicht op dat de investeringen en verbouwingen gerealiseerd kunnen worden in 2020. Wellicht kunnen we 

dan doorplannen naar de verwerving van de gronden in de 2de en 3de fase. 
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