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1.

Bestuursverslag

Inleiding
Op 22 januari 2009 is de Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland opgericht met als
doel: “het werven en beheren van fondsen ten behoeve van de financiering van projecten voor de
verdere ontwikkeling, verbetering en professionalisering van de sector Landbouw en Zorg in
Nederland”. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door middel van onder meer het houden
van bijeenkomsten, het verstrekken van algemene informatie en het ondernemen van activiteiten ter
verkrijging van gelden, alsmede het verlenen van steun aan diegenen, die werkzaam zijn in de sector
Landbouw en Zorg.
Bestuur
Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld:
F.H.M.J. van Bussel, voorzitter;
A.W. van den Hout, penningmeester;
H.M.A. Kauffman, secretaris.
De bestuursleden ontvangen geen honorarium voor hun bestuurswerkzaamheden. Het
ondersteunend projectmanagement wordt uitgevoerd door mevrouw A. van der Moezel.
Projecten
In het verslagjaar 2020 heeft het bestuur vijf keer vergaderd, waarvan 4 keer in combinatie met de
adviseurs. Daarbij zijn de projecten onder 7, 8 en 9 toegekend.
1. Hoeve Biesland - De Groenteboerin
Doel van het project is het (mede) opzetten van een tunnelkas en verbouwing van de kantine. De
toezegging betreft een donatie van €15.000,- welke in 2017 volledig is uitgekeerd. In verband met een
wijziging van het bestemmingsplan is het project 1,5 jaar opgeschort. De donatie is in 2018 door Hoeve
Biesland teruggestort en stond voor 2 jaar als reservering. Dit is medio 2020 komen te vervallen.
Hiermee is het project afgerond.
2. Bezinn - Professionalisering BEZINN
Doel van het project is de professionalisering van ledenvereniging BEZINN. De toezegging betreft een
donatie van € 15.000,- en wordt in 2 termijnen uitgekeerd onder voorwaarde dat het project landelijk
wordt uitgerold. De beschikbaar gestelde middelen worden besteed aan inrichting van intranet, het
beschikbaar stellen van informatie via internet en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van E-learning
cursussen. De eerste tranche is in 2018 betaald; de 2e tranche van € 1.500,- staat gereserveerd.
3. Hoeve Klein Mariëndaal – Onderwijs op de Boerderij
Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheden van een Onderwijsboerderij. Het betreft
zorgboerderijen die onderwijs een plek willen geven op de boerderij.
De toezegging betreft een donatie van € 15.000,- en wordt in 2 termijnen uitgekeerd. De eerste tranche
is uitgekeerd eind 2018; de 2e tranche van € 3.000,- is in december 2020 uitgekeerd. Hiermee is het
project afgerond.
(De opdrachtgever van dit project is in 2019 desgevraagd van St. Hoeve Klein Mariëndaal gewijzigd in
Wagening Plant Research.)
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4. Leerwerkboerderij Xtrakragt - Verbouwing kantine
Doel van het project is het financieren van de verbouwing van de kantine. De toezegging betreft een
donatie van € 5.500,- en wordt in 2 termijnen uitgekeerd. De eerste tranche wordt uitbetaald na
aanvang verbouwing. Naar verwachting zal de vergunning in jan. 2021 worden verleend en kan het
project vervolgens starten.
5. Buurderij van Dam – Kinderboerderij
Betreft ondersteuning project de Buurderij voor het opzetten en inrichten van een kinderboerderij, door
Buurderij van Dam.
De toezegging in 2019 betreft een donatie van € 7.000,- waarvan € 5.600,- bij de start en het restant ad
€ 1.400 na afronding van het project. De termijnen zijn in 2020 uitgekeerd. Hiermee is het project
afgerond.
6. Bewust Bedrijf – Project Live2Be
De toezegging (2019) betreft een donatie van € 30.000,- voor de aanschaf van benodigdheden ten
behoeve van agrarische activiteiten. De donatie zal in 2 termijnen worden uitgekeerd; 50% bij start en
50% na evaluatie van fase 1. De termijnen zijn in 2020 uitgekeerd. Hiermee is het project afgerond.
7. Landschapskudde Oost Achterhoek – Project huisvesting Schaapskudde
De toezegging (2020) betreft een donatie van € 15.000,- voor de investering in de aanschaf van een
boerderij ten behoeve van huisvesting van de schaapskudde en creëren educatie en verblijfsruimtes.
De donatie zal in 2021 worden uitgekeerd.
8. Federatie Landbouw en Zorg – Project Dag van de Zorglandbouw
De toezegging betreft een ondersteuning van € 5.000,- voor de organisatie van het evenement Dag van
de Zorglandbouw. In verband met Corona is het evenement doorgeschoven naar 2021. Wanneer de
datum bekend is, zal het bedrag worden uitgekeerd.
9. Stichting Doen – project Vriendentuinen
In 2019 heeft SFLZ een evaluatieonderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting Doen en de
Federatie Landbouw en Zorg naar het project Vriendentuinen met als doel de samenwerking tussen
zorgboerderijen en voedselbanken onderzoeken. Hieruit is gebleken dat een vervolgtraject
meerwaarde zal hebben in de vorm van pilots. Onderzocht wordt in hoeverre er nieuwe vormen
mogelijk zijn die kunnen leiden tot een structurele samenwerking tussen voedselbank en
zorgboerderij. SFLZ zorgt voor het advies en de coördinatie die deze pilots ondersteunen en
stimuleren.
Daarnaast zal SFLZ het tijdelijke beheer van de website vriendentuinen.nl op zich nemen en
gedurende de pilotfase onderzoeken waar deze definitief een plek kan krijgen.
Ook dit initiatief leidt tot een verbreding van de doelstelling van SFLZ, waarbij de stichting zelf actief
is in onderzoek, advies en coördinatie.
Het betreft een 3-jarig project en de begrote kosten voor deze periode betreffen € 59.000,-.
ANBI
In 2013 is door Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland de rangschikking als algemeen
nut beogende instelling verkregen. Dit met het oog op het ondersteunen van organisaties die
algemeen- en maatschappelijk nuttig werk verrichten, maar mogelijk niet zelf de ANBI toekenning
hebben.
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Beleid ten aanzien van het Eigen Vermogen
Het beleid van het bestuur is om een zo groot mogelijk deel van de middelen direct aan de
doelstellingen van de stichting ten goede te laten komen. Er zal in principe geen vermogensvorming
binnen de stichting plaatsvinden, anders dan om enige continuïteit in de uitvoering van het werk en
de nakoming van verplichtingen te garanderen. Een vermogen ter grootte van 12 maanden
exploitatiekosten wordt daarvoor toereikend geacht. Afhankelijk van het al of niet beschikbaar zijn
van projecten die binnen de doelstelling en aan de kwaliteitseisen van de stichting voldoen, zal het
vermogen daarboven kunnen fluctueren.
Amersfoort, .. juni 2021

_________________________
F.H.M.J. van Bussel
Voorzitter

_________________________
A.W. van den Hout
Penningmeester

_________________________
H.M.A. Kauffman
Secretaris
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2.

Balans per 31-12-2020
Na resultaatbestemming

Balans per 31-12-2020
(alle bedragen in Euro’s)

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

211

211

LIQUIDE MIDDELEN
Rekening Courant

174.236

131.753

TOTAAL ACTIVA

174.447

131.964

VLOTTENDE ACTIVA (5)
Overige vorderingen en overlopende activa
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Balans per 31-12-2020
(alle bedragen in Euro’s)

P A S SI V A

31-12-2020

EIGEN VERMOGEN (6)
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsfondsen

24.138
118.841

31-12-2019

28.340
37.174
142.979

KORTLOPENDE SCHULDEN (7)
Crediteuren
Toegezegde bestedingen in het kader van de
doelstelling
Overige schulden en kortlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

65.514

231

1.983

27.000
4.237

62.000
2.467
31.468

66.450

174.447

131.964
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3.

Staat van Baten en Lasten over 2020

Staat van Baten en Lasten over 2020
(alle bedragen in Euro's)

Realisatie
2020

Realisatie
2019

Baten
Subsidies (9)
Overige opbrengsten (10)
Totaal opbrengsten

100.000
15
100.015

142
142

Lasten
Bestedingen in het kader van de doelstellingen(11)
Overige organisatiekosten (12)
Totaal kosten

8.219
14.138
(22.357)

37.000
9.448
(46.448)

77.658

(46.306)

10

83

(203)

(212)

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

77.465

(46.435)

Aanwending van het resultaat
Bestemmingsfondsen
Algemene reserve
Totaal bestemming resultaat

81.667
(4.202)
77.465

(33.786)

Bedrijfsresultaat
Rente baten en soortgelijke opbrengsten
Rente lasten en soortgelijke kosten
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(12.649)
(46.435)

4.

Toelichting op de jaarrekening 2020

1 Algemene Toelichting
Op 22 januari 2009 is de Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland opgericht met als
doel: “het werven en beheren van fondsen ten behoeve van de financiering van projecten voor de
verdere ontwikkeling, verbetering en professionalisering van de sector Landbouw en Zorg in
Nederland”. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door middel van onder meer het houden
van bijeenkomsten, het verstrekken van algemene informatie en het ondernemen van activiteiten ter
verkrijging van gelden, alsmede het verlenen van steun aan diegenen, die werkzaam zijn in de sector
Landbouw en Zorg.

2 Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
De Stichting wordt gekwalificeerd als een non-profit organisatie en is niet onderworpen aan wetten
en regelgeving met betrekking tot de inrichting van haar jaarrekening. Het bestuur van de Stichting is
van mening dat de jaarrekening een zo transparant mogelijk beeld dient weer te geven. De
jaarrekening en het jaarverslag zijn beide opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de
jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties (RJK C1) "kleine not-for-profit organisaties 'van de
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.
2.1 Algemeen
De grondslagen voor waardering zijn hieronder vermeld. Deze grondslagen zijn consistent
gehanteerd. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen historische kostprijzen, tenzij anders
beschreven.
2.2 Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de organisatieleiding, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
2.3 Vorderingen
Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa hebben een resterende looptijd van
maximaal 1 jaar en zijn opgenomen tegen de nominale waarde, indien van toepassing verminderd
met een voorziening voor oninbaarheid.
2.4 Liquide middelen
Liquide middelen betreft rekeningen-courant en deposito’s met een looptijd korter dan 3 maanden.
2.5 Kortlopende schulden
Deze verplichtingen, met een looptijd korter dan 1 jaar, zijn tegen nominale waarde opgenomen.
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3. Grondslagen van de Staat van Baten en Lasten

3.1 Algemeen
De grondslagen voor de resultaatbepaling zijn hieronder vermeld. Deze grondslagen zijn consistent
gehanteerd in alle gepresenteerde jaren volgens de jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties (RJK
C1) "kleine not-for-profit organisaties 'van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.
3.2 Ontvangen subsidies
Subsidies worden als inkomsten weergegeven in het jaar waarop de toezeggingen betrekking hebben.
3.3 Bestedingen in het kader van de doelstelling
Verstrekte donaties en subsidies worden verantwoord in het jaar dat zij worden toegekend en
onherroepelijk zijn geworden. Een eventueel niet uitgekeerd gedeelte van een toezegging wordt
verantwoord als verplichting.
3.4 Kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare)
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en
overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.
3.5 Rente
Periodieke rentebaten en -lasten komen ten gunste respectievelijk ten laste van het jaar waarover zij
verschuldigd worden.
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5.

Toelichting op de Balans per 31 december 2020
(alle bedragen in Euro's)

5. Vlottende activa
Overige vorderingen en
overlopende activa
Vooruitbetaalde facturen

31-12-2020

31-12-2019

211
211

211
211

6. Eigen vermogen

Stand per 1 januari 2019
Af: Resultaat
Stand per 31 december 2019
Af: Resultaat
Stand per 31 december 2020

Vrij besteedbaar Bestemmings
vermogen
fondsen
40.989
70.960
(12.649)
(33.786)
28.340
37.174
(4.202)
81.667
24.138
118.841

Totaal
111.949
(46.435)
65.514
77.465
142.979

Bestemmingsfonds;
Deze post bestaat uit twee onderscheiden fondsen die samenhangen met door vermogensfondsen
toegekende donaties:
1. Jan van der Meulen-Fonds, met als doel; ‘Het ondersteunen van projecten die woon- of
werkgelegenheid in een landelijke omgeving scheppen voor patiënten leidend aan schizofrenie
of andere geestesziekten’,
en
2. Stichting Doen met als doel het opzetten van een landelijk fonds voor duurzame landbouw
en
Het verloop van deze fondsen is als volgt

Stand per 1 januari 2019
Buurderij van Dam
Jongerenproject Live2Be
Aandeel in de beheerskosten
Correctie naar algemene reserves
Stand per 31 december 2019
Ontvangen donatie
Dag van de Zorglandbouw
Schaapskudde Winterswijk
De Vriendentuinen
Vrijval de Groenteboerin
Aandeel in de beheerskosten
Correctie naar algemene reserves
Stand per 31 december 2020

Jan van der
Meulen
37.174
-

Stichting Doen
33.786
(7.000)
(30.000)
(4.100)
7.314

37.174
-

-

37.174
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100.000
(5.000)
(15.000)
(3.219)
15.000
(2.800)
(7.314)
81.667

7. Kortlopende schulden
31-12-2020

31-12-2019

Toegezegde bestedingen in het kader van de doelstelling
Deze post heeft betrekking op donatie –toezeggingen die aangegaan zijn in het verslagjaar, maar
welke nog niet uitgekeerd zijn aan de betreffende organisaties.
Organisaties:
Bewust bedrijf
Buurderij van Dam
Hoeve de Mariendaal
Xtrakragt
BeZinn
Hoeve Biesland
Federatie Landbouw en Zorg
Stg Landschapskudde Oost
Achterhoek

Overige schulden en overlopende
passiva
Nog te ontvangen facturen

project:
Jongerenproject Live2Be
Kinderboerderij
Onderwijs op de Boerderij
Verbouwing kantine
Professionalisering
ledenvereninging BeZinn
De groenteBoerin
Dag van de Zorglandbouw
Schaapskudde Winterswijk

5.500

30.000
7.000
3.000
5.500

1.500
5.000

1.500
15.000
-

15.000
27.000

62.000

4.237
4.237

2.469
2.469
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6. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2020
(alle bedragen in Euro's)
2020
8. Subsidies
Donatie B.J. Krouwel, royalties boek
Donatie YouBeDo
Donatie van Stichting DOEN

15
100.000
100.015

2019
142
142

9. Bestedingen in het kader van de doelstelling
Alle projectbestedingen in het verslagjaar hadden betrekking op projecten in Nederland.
Het betreft de volgende organisaties:
Bewust bedrijf
Buurderij van Dam
Federatie Landbouw en Zorg
Hoeve Biesland
Stichting Fonds Landbouw en Zorg
Stichting Landschapskudde Oost
Achterhoek

12. Overige organisatiekosten
Organisatie en beheer
Advieskosten
Administratiekosten
Reis- en verblijfkosten
Overige kosten

project:
Jongerenproject Live2Be
Kinderboerderij
Dag van de Zorglandbouw
De groenteBoerin
Pilots de Vriendentuinen
Schaapskudde Winterswijk

5.000
(15.000)
3.219
15.000

30.000
7.000
-

8.219

37.000

8.742
2.722
1.111
1.109
454
14.138

6.354
1.098
1.463
533
9.448

Er zijn geen personeelsleden in dienst geweest gedurende het boekjaar 2020 (2019; nil)
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13. Bestemming van het resultaat over het vorig boekjaar
In de bestuursvergadering van 3 november 2020 is bij de vaststelling van de jaarrekening over 2019
besloten het negatieve resultaat over 2019 van € 46.435 een bedrag van € 33.786 ten laste te brengen
van de bestemmingsfondsen, en € 12.649 ten laste te brengen van het vrij besteedbaar vermogen.

14 Bestemming van het resultaat over het huidig boekjaar
Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het positieve saldo ad € 62.464 over 2020 op de volgende
wijze in het eigen vermogen verwerkt; een bedrag van € 81.667 ten gunste gebracht van de
bestemmingsfondsen, en € 4.202 ten laste gebracht van het vrij besteedbaar vermogen.

Ondertekening van de jaarrekening door de bestuursleden
Amersfoort, .. juni 2021

_________________________
F.H.M.J. van Bussel
Voorzitter

_____________________
A.W. van den Hout
Penningmeester

,

_________________________
H.M.A. Kauffman
Secretaris
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7. Overige gegevens

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten
In de statuten van de rechtspersoon zijn geen specifieke bepalingen opgenomen over de bestemming
van een batig saldo.
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