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Betreft: rapport inzake de jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het rapport inzake de jaarrekening 2020 van uw onderneming.

Karin Heijnen
mr. D.U. Stikkerstraat 10

6842 CW Arnhem
Tel 026-2030494

www.adminicare.nl
info@adminicare.nl

KvK 61206954

Voor het opstellen van de jaarrekening bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met de
toelichting zijn wij uitgegaan van de gegevens zoals die aan ons ter beschikking zijn gesteld.
De cijfers zijn gecontroleerd op juistheid met inzage in de onderliggende bewijsstukken, zoals de
bankafschriften en de originele facturen.

Voor meer informatie kunt u mij bereiken op bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
Adminicare

Karin Heijnen
Administrateur

Zorg voor uw administratie.
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Stichting Veluwefonds

Algemeen

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56684134.

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 biodiversiteit van het watersysteem;
Het verrichten van alle andere handelingen, die bijdragen aan en niet in strijd zijn met de bovengenoemde
doelstellingen, alles in de meeste ruime zin.

De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het exploitatieresultaat over dit boekjaar ad €
toegevoegd aan de algemene reserve.

4.613 is conform het voorstel van het bestuur



Stichting Veluwefonds

Bestuursverslag
Activiteiten in 2020

ToedeIi ngscommissie
Het valt te verwachten dat zowel uit het project Veluws water, als uit Habitatbanking in combinatie met
het Veluwecertificaat gelden binnen gaan komen die toegewezen zullen moeten worden aan projecten
in natuurontwikkeling. Vooruitlopend op de ontvangst van deze gelden heeft het bestuur een Reglement
Toedelingscommissie vastgesteld. Het is de bedoeling een commissie van onafhankelijke deskundigen in
te stellen, die het bestuur adviseert in met betrekking tot de besteding van middelen aan voorgestelde
projecten.

Habitatbanking
In vervolg op het pilotproject Habitatbanking op de Veluwe (2016-2017) heeft Veluwefonds zich als
partner aangesloten Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Binnen Deltaplan maakt Veluwefonds deel uit van
de werkgroep verdienmodellen. De intentie is samen een breed draagvlak te ontwikkelen om de
oprichting van de Habitatbank mogelijk te maken.
In samenwerking met Schuttelaar & Partners bereidt Veluwefonds de ontwikkeling van een business case
voor ter voorbereiding op de feitelijke oprichting van de Habitatbank.

Biodiversiteit in gunningscriteria
Met steun van een projectbijdrage van de VeluweBoard werd het project Biodiversiteitsontwikkeling in
gunningscriteria, waarmee in december 2018 een begin was gemaakt, voortgezet. In vervolg op de uit
2019 gerapporteerde activiteiten heeft in mei 2020 een workshop workshop Biodiversiteit in
aanbestedingen voor inschrijvende partijen plaatsgevonden. Deze workshop versterkte eerdere
conclusies dat investeren in biodiversiteitsontwikkeling goed zou kunnen worden opgenomen in de
MVO-paragraaf van openbare aanbestedingen, maar dat onbekend onbemind maakt. In het (concept)
eindverslag wordt voorgesteld een handleiding Biodiversiteit in aanbestedingen voor zowel
aanbestedende als inschrijvende partijen te ontwikkelen, te vervolgen door actieve promotie.

Veluws water
De uitwerking van het project Water drinken voor de Veluwe verliep in 2019 al minder voorspoedig dan
gehoopt en werd in 2020 nog eens getroffen door de horecasluitingen in verband met de corona
epidemie. Toch werden er door onze acquisiteur vele contacten gelegd hetgeen leidde tot een eerste
deelname en een aantal geinteresseerden in het schenken van Veluws water inclusief een donatie voor
de Veluwse natte natuur.
Annex aan dit project is er ook contact gelegd met een groot water gebruikend bedrijf op de Veluwe om
te verkennen of er samenwerking mogelijk is.

Bestuur en Raad van Toezicht
In het jaar 2020 is het bestuur vier maal bij elkaar geweest.
Terugkerend punt op de agenda van de bestuursvergaderingen is de aandacht voor de ontwikkeling van
een duidelijk en aansprekend verdienmodel voor het Veluwefond, waaronder de ontwikkeling van
habitatbanking en de promotie van Veluws water

Het bestuur had de volgende samenstelling:
Jan van Muyden, onafhankelijk voorzitter,
Martin Bes, penningmeester, general manneger van Landa! Rabbit Hill te Nieuw Milligen, vanuit het
algemeen bedrijfsleven,
René Zweers, secretaris, directeur-eigenaar camping De Wildhoeve te Emst, vanuit het recreatief
bedrijfsleven,
Marian Teer, directeur-bestuurder Woonstede, vanuit het maatschappelijk bedrijfsleven,
Nicole Olland, tot april 2018 wethouder gemeente Rheden, vanuit het openbaar bestuur.

In de loop van 2020 hebben Jan van Muyden en Marian Teer aangegeven in 2021 het bestuur te willen
verlaten. Als opvolger voor de voorzitter heeft Mark Sandmaan zich bereid verklaard en vanaf juni
deelgenomen aan de bestuursvergaderingen.

De Raad van Toezicht was in 2020 vacant. Het bestuur heeft er voor gekozen deze weer in functie te
brengen als de taken en financiële verantwoordelijkheden van de stichting meer gewicht krijgen.



Stichting Veluwefonds

Balans per 31 december 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
Rabobank L81 RABO 0137 4148 11

Totaal activazijde

31 december 2020
€

27.518

27.518

31 december 2019
€

22.360

22.360
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde

31 december 2020
€

26.973

545

27.518

31 december 2019
€

22.360

22.360



Stichting Veluwefonds

Staat van baten en lasten over 2020

Baten
Projectkosten

Exploitatiekosten
Algemene kosten
Lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiele baten en lasten

Saldo

2.303
2.360

155

2020
€

12.898
3.467

9.431

4.663

4.768

-155

4.613

begroting 2020
€

7.950
3.455

4.495

6.250
5.175

11.425

-6.930

200
-200

-7.130



Stichting Veluwefonds

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en
passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de balans

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en alle hiermee verbonden,
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hier
voor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd. Verliezen worden
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Ontvangen giften en subsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zuy zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.



Stichting Veluwefonds

Toelichting op de balans

EIGEN VERMOGEN

Algemene
Totaal

reserve
€ €

Stand per 1 januari 2020 22.360 22.360

Resultaatbestemming boekjaar 4.613 4.613

Stand per 31 december 2020

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva

Administratiekosten

31-12-2020
€

545

26.973 26.973

31-12-2020
€



Stichting Veluwefonds

Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 begroting 2020--
€ €

Baten

Donaties en giften 8.898 7.950
Project Veluwswater 4.000

12.898 7.950

Projectkosten

Project Veluwswater

Kosten website
Aquisitie
Materiaalkosten

Overige bedrijfskosten

Exploitatiekosten

Abonnementen ten behoeve van donateurs
Bijdrage Veluwe certificaat
Partnerschap Deltaplan Biodiversiteitsherstel

2.465
450
552

3.467

1.303

1.000
2.303

3.355

100
3.455

1.250
4.000
1.000
6.250

Algemene kosten

Administratie kosten 545 750
Verzekeringen 244 250
Declaratie reiskosten 293 250
Kosten website 979 925
Secretariele kosten 32 50
Representatiekosten 250
Wervingskosten donateurs 100
Onkostenvergoeding 500
Ondersteunend secretaris 1.600
Overige algemene kosten 267 500

2.360 5.175
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Financiele baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten

Ondertekening jaarrekening

Emst, 1162021
Voorzitter
M.JP Sandmann .
Emst, 1162021
Secretars
R Zweers

Emst, 1162021
Penningmeester
MW Bes
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