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ACCOUNTANTSVERSLAG 



Stichting Veluwefonds 
T.a.v. het bestuur 
Postbus 9000 
7930 HA Twello 

grip 
accountants en adviseurs 

Doetinchem, 20 mei 2016 

Behandeld door : M. Blekkink Msc AA 
Referentie : 510531/KWD/2 

Geachte bestuur, 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting. 

OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de balans met 
tellingen van € 48.667 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 5.463, samengesteld. 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting Veluwefonds te Twello is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 
met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht 
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het 
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante 
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende 
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 
slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld 
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Veluwefonds. Wij hebben geen controle- of 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te 
trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat 
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben 
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. Visserlaan 3-5 

6921 WZ Duiven 

Postbus 158 

6920 AD Duiven 

T 0316-25 0333 

F 0316-25 0330 

info ®gripadviseurs.n1 

www.gripadviseurs.n1 

Grip Accountants en Adviseurs is de handelsnaam van Grip Accountants en Adviseurs N.V., statutair gevestigd te Duiven en ingeschreven in het handelsregister onderste. 09198974. Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, 
waarin onder meer beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem, in te zien op v.ww.gripadviseurs.n1 en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 
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ALGEMEEN 

Stichtinggegevens 

De activiteiten van Stichting Veluwefonds, statutair gevestigd te Gemeente Apeldoorn, bestaan voornamelijk uit: 
- het bevorderen en ontwikkelen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten, de leefbaarheid 
in de dorpen en de streekidentiteit; 
- het behoud, herstel en versterking van de gebiedskwaliteit en landschappelijke waarden, de cultuurhistorische, 
archeologische en aardkundige waarden en de biodiversiteit van het watersysteem; 
-alsmede het verrichten van alle andere handelingen, die bijdragen aan en niet in strijd zijn met de 
bovengenoemde doelstellingen, alles in de meeste ruime zin. 

Bestuur en Raad van Toezicht 

Per balansdatum bestaat het bestuur van de stichting uit: 
- J.N. van Muijden, voorzitter; 
- R. Zweers, secretaris; 
- T. Terpstra, penningmeester; 
- N. 011and; 
- M. Teer. 

Per balansdatum bestaat de Raad van Toezicht uit: 
- F. de Lange, voorzitter; 
- J. Gorter, secretaris; 
- H. Wesseling. 

ANBI status 

Stichting Veluwefonds is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. 

SLOT 

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. 
Tot het geven van nadere informatie zijn wij graag bereid. 

Hoogachtend, 

Grip Accountants en Adviseurs N.V. 
Namens deze 

drs. J.H. Bruins, 
Registeraccountant. 
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JAARSTUKKEN 2015 

- Jaarverslag 2015 
- Jaarrekening 
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JAARVERSLAG 2015 

Stichtinggegevens 

De Stichting Veluwefonds, statutair gevestigd te Gemeente Apeldoorn, is opgericht op 16 december 2012. 
De activiteiten van Stichting Veluwefonds bestaan voornamelijk uit: 
- het bevorderen en ontwikkelen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten, de leefbaarheid 
in de dorpen en de streekidentiteit; 
- het behoud, herstel en versterking van de gebiedskwaliteit en landschappelijke waarden, de cultuurhistorische, 
archeologische en aardkundige waarden en de biodiversiteit van het watersysteem; 
-alsmede het verrichten van alle andere handelingen, die bijdragen aan en niet in strijd zijn met de 
bovengenoemde doelstellingen, alles in de meeste ruime zin. 
Het vermogen van de stichting is vrij te besteden. 

ANBI status 

Stichting Veluwefonds is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. 

Business Case Nationaal Landschap Veluwe 

Op uitnodiging van provincie Gelderland heeft het Veluwefonds in januari 2013 een strategiebijeenkomst 
Nationaal Landschap Veluwe georganiseerd. In aansluiting daarop heeft het Veluwefonds een business case 
ontwikkeld voor de promotie van het merk Veluwe en de financiering van het landschap. In augustus 2013 hebben 
Gedeputeerde Staten deze business case vastgesteld. Na nadere onderbouwing is eind december 2013 de 
bijbehorende subsidieaanvraag positief beschikt met als eindtermijn juli 2015. In eerste instantie richt deze 
business case Nationaal Landschap Veluwe zich op de volgende deelprojecten (tussen haakjes de stand van 
zaken einde 2014): 
" Opstellen communicatieplan en ontwikkeling website 
" Werving donateurs en PR via blad Nieuwe Veluwe, 
" Erkenning 11 nieuwe Veluwse streekproducenten, 
" Lancering Rabo StreekRekening Veluwe 
" Ontwikkeling van systeem voor validatie groene diensten 
" Uitvoering landschapsveiling voor de Veluwe 
Het project is voltooid en in juni aan de Provincie gerapporteerd. 
In december werd de toegezegde subsidie definitief verleend. 

Erkende Veluwse Streekproducten, Veluwediner en Landschapsveiling 2015 

Op maandag 8 juni heeft bij Van der Valk hotel De Cantharel een geslaagde gecombineerde bijeenkomst 
plaatsgevonden. 
In samenwerking met de stichting Streekeigen Product Nederland werden door gedeputeerde Van Dijk 10 
certificaten voor nieuwe erkende Veluwse streekproducenten uitgereikt. 
Veluwefonds en Streekeigen Product Nederland kondigen aan samen de stichting Erkend Veluws Streekproduct 
te zullen oprichten. 

Daaropvolgend namen zo'n 65 personen deel aan het 3e Veluwediner en de 2e Landschapsveiling voor de 
Veluwe. Het diner werd georganiseerd in samenwerking met De Cantharel, de Landschapsveiling was een 
coproductie met TripleE. De opbrengst van de veiling was met € 8.400 iets minder dan die van oktober 2013 
(€ 12.400). Dat werd ruimschoots goedgemaakt doordat Vitens en K3delta bekend maakten samen een groot 
deel van de aanlegkosten van 3 drinkvennen voor de wisent op de Veluwe voor hun rekening te nemen. 
Gedeputeerde Van Dijk dankte beide ondernemingen voor deze inzet en zegde toe dat hij zou bezien wat de 
Provincie hier aan toe kon voegen. 
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Heroriëntatie en Ambassadeurs 

In de loop van 2015 ontstaat bij het bestuur het beeld dat er veel op het Veluwefonds af komt, dat er weliswaar 
enkele successen worden geboekt, zoals de Landschapsveiling, de bijdragen voor de drinkvennen voor de wisent 
en de uitbreiding van de Erkende Veluwse Streekproducten, maar dat er behoefte is aan een duidelijkere stroom 
goede resultaten voor de Veluwe. Dit vormt de aanleiding om dit jaar de jaarlijkse ambassadeursdag een wat 
andere invulling te geven en met elkaar te heroriënteren op doel, vorm en functie van het Veluwefonds. 

Op 26 november vond onder leiding van Guus van de Hoef de ambassadeursworkshop Heroriëntatie 
Veluwefonds plaats met 11 ambassadeurs, 3 bestuursleden en 2 bestuursondersteuners. Het was een 
inspirerende bijeenkomst die leidde tot de conclusie dat het Veluwefonds zich meer moet focussen op het zijn van 
een fonds, dat werkt vanuit de ambitie om op een heel praktische manier projecten van de grond te krijgen en de 
financiering daarvan mogelijk te maken. Dat moet zich vertalen in 'verdien- en financieringsmodellen' voor 
projecten door bedrijven die zelf kwaliteit en beleving van natuur en landschap centraal stellen. Maar ook door 
bedrijven, waarvoor het verband met natuur en landschap minder direct aan de orde is, er toe over te halen mee 
te betalen aan de financiering van projecten (GvdH). 
Conclusie was dat de organisatie van het Veluwefonds goed in elkaar zit, maar dat wij zouden moeten gaan 
werken vanuit een plan van aanpak waarin de ambitie in overeenstemming is met de uitvoeringsmogelijkheden. 
De workshop heeft op 20 januari 2016 een vervolg bijeenkomst gekregen. 

Van Natura 2000 Bedrijvenconferentie naar natuurcompensatie voor MVO-bedrijven 

De voorgenomen Natura 2000 Bedrijvenconferentie lijkt een maat te groot te zijn. Er zijn twijfels of het lukt in één 
grote manifestatie een paar honderd Veluwse bedrijven bij elkaar te brengen. Heroriëntatie op dit thema leidt er 
toe dat de koers wordt verlegd naar het ontwikkelen van een verdienmodel op basis van bedrijven die hun MVO-
doelen willen realiseren door in natuurcompensatie te investeren. De gedachten gaan uit naar enkele kleinere 
netwerkbijeenkomsten in plaats van één grote conferentie. 

Bestuur en Raad van Toezicht 

In het jaar 2015 is het bestuur vier maal bij elkaar geweest, waarvan één maal met de Raad van Toezicht. 
Terugkerend punt op de agenda van de bestuursvergaderingen is de noodzaak organisatorisch te 
professionaliseren en de zoektocht naar een directeur. In september is daartoe Rijk Verheul, scheidend directeur 
van het Veluws Centrum voor Technologie, aangezocht. 

Het bestuur had de volgende samenstelling: 
Jan van Muijden, als onafhankelijk voorzitter, 
Timmo Terpstra, directeur-eigenaar koffiebranderij Peeze, vanuit het algemeen bedrijfsleven als 

penningmeester, 
Bert van der Stoep, directeur-eigenaar Vadesto outdour adventure, vanuit het recreatief bedrijfsleven 

secretaris, in november opgevolgd door René Zweers, directeur-eigenaar camping De Wildhoeve te Emst, 
Marian Teer, directeur-bestuurder Woonstede, vanuit het maatschappelijk bedrijfsleven, 
Nicole 011and, wethouder gemeente Rheden, vervult de vacature 'openbaar bestuur' 

Het bestuur werd ondersteund door Danny Witte. 

De Raad van Toezicht had de volgende samenstelling: 
People Frans de Lange, burgemeester Gemeente Elburg, voorzitter, 
Planet Jan Gorter, regiodirecteur Natuurmonumenten, 
Profit Hans Wesselink, voormalig directievoorzitter Rabobank Apeldoorn 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
(na winstbestemming) 

31 december 2015 31 december 2014 
(Toelichting) 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Vorderingen (1)  

Overige vorderingen 1.546 

Liquide middelen (2)  48.667 27.231 

48.667 28.777 

PASSIVA 

Reserves (3)  

Algemene reserve 17.674 12.211 

Kortlopende schulden (4)  

Overige schulden 30.993 16.566 

48.667 28.777 

Stichting Veluwefonds, Twello 8 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 

(Toelichting) 
2015 2014 

€ € € € 

Baten (5)  38.744 20.895 

Lasten 

Projectkosten (6)  17.565 13.550 
Kosten Veluwediner (7)  3.431 
Kosten veiling (8)  7.943 - 

Beheer en administratie (9)  4.342 3.047 

33.281 16.597 

- _ 

Saldo van baten en lasten 5.463 4.298 

Stichting Veluwefonds, Twello 9 
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GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, 
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het 
jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de Raad voor Jaarverslaggeving klein Cl: 'Kleine 
organisaties zonder winststreven'. 

Begroting 

Gelet op de beperkte functie die door het bestuur van de stichting aan de begroting wordt toegekend, wordt het 
opnemen van de begroting in de staat van baten en lasten niet zinvol geacht. Op grond hiervan is een begroting 
en toelichting hierop achterwege gelaten. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van de individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. 

Kortlopende schulden 

De schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te 
rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen worden 
verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. 

Baten en lasten voortvloeiende uit zogenaamde barterovereenkomsten zijn gesaldeerd verantwoord in de staat 
van baten en lasten, waardoor deze niet afzonderlijk zijn gepresenteerd onder de baten cq lasten. 

Baten 

De baten betreffen toegekende subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en overige opbrengsten. 

Lasten 

De lasten betreffen de uitgaven die in het boekjaar zijn gedaan alsmede de toezeggingen die aan derden zijn 
gedaan. 

Stichting Veluwefonds, Twello 10 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

1. Vorderingen 

31-12-2015 31-12-2014 

Overige vorderingen 

Vooruitbetaalde bedragen 1.046 
Vooruitbetaalde bedragen Businesscase 500 

1.546 

2. Liquide middelen 

Rabobank 48.667 27.231 

Stichting Veluwefonds, Twello 11 
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3. RESERVES 

Algemene reserve 

31-12-2015 31-12-2014 

Stand per 1 januari 12.211 7.913 
Resultaatbestemming boekjaar 5.463 4.298 

Stand per 31 december 17.674 12.211 

4. KORTLOPENDE SCHULDEN 

Overige schulden 

Te besteden subsidie Provincie Gelderland, beschikking 2013-011659 15.312 
Nog te betalen realisatie drinkvennen 25.000 
Nog te betalen projectkosten 1.765 
Nog te betalen kosten veiling 1.743 
Overige 2.485 1.254 

30.993 16.566 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 

2015 2014 

5. Baten 

Opbrengst veiling 6.700 
Opbrengsten subsidie Provincie Gelderland 22.465 13.300 
Opbrengst Veluwediner 3.250 
Rente bijdrage Rabobank Streekrekening 1.816 
Gift Nederlandse Vereniging van Boseigenaren 4.695 
Overige donaties en giften 4.513 2.900 

38.744 20.895 

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen 

De bestuurders van de stichting en van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. 

6. Projectkosten 

Projectkosten Businesscase 17.565 13.550 

7. Kosten Veluwediner 

Kosten Veluwediner 3.431 

8. Kosten veiling 

Catering,- aankleding,- en communicatiekosten 1.525 
Kosten veiling 6.418 

7.943 

Stichting Veluwefonds, Twello 13 
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9. Beheer en administratie 

2015 2014 

€ € 

Verzekeringen 242 242 
Drukwerk 1.189 1.465 
Bankkosten 142 130 
Secretariaatskosten 2.329 1.210 
Overige algemene kosten 440 - 

4.342 3.047 

Aldus opgemaakt te Twello, 20 mei 2016 

J.N. van der Muijden N. 011and 

T. Terpstra F. de Lange 

B. van der Stoep J. Gorter 

M. Teer H. Wesseling 
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