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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

ALGEMENE GEGEVENS

De jaarrekening van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap betreft een geconsolideerde

jaarrekening. In deze verantwoording is, naast de exploitatie van de Vereniging Nederlands Cultuurland-

schap, de exploitatie van de Stichting Landschapswacht en Stichting Das&Boom opgenomen.

De projecten en activiteiten van deze stichtingen worden uitgevoerd door medewerkers van de

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Het resultaat zal toegevoegd/onttrokken worden aan de continuïteits- c.q. bestemmingsreserve grond-

aankoop. Voor- of nadelige exploitatiesaldi bij de Stichting Landschapswacht en Stichting Das&Boom

 worden toegerekend aan de continuïteitsreserve van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Jaarverslag

Naast deze jaarrekening is er een jaarverslag door het bestuur gemaakt, waarin de inhoudelijke

doelstelling wordt verantwoord.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap;

rechtsvorm vereniging

bedrijfsadres Rijksstraatweg 174, 6573 DG  Beek-Ubbergen

handelsnaam Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

bestuur (per 31-12-2021) - H. van den Berg, voorzitter

- D. Smid, penningmeester/secretaris

- F. Frederix

- A. Kempenaar

- R. Hijdra

- L. Dolmans

directie - J. Dirkmaat, directeur

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft ten doel;

a.  het behoud, herstel en verrijking van het agrarisch cultuurlandschap, waarbij groen-blauwe dooradering 

van heel Nederland het streefbeeld is;

f.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

b.  het stimuleren van de waardering voor het agrarisch cultuurlandschap, bij onder meer maatschappelijke 

en politieke organisaties, bedrijfsleven, overheden, opleidingsinstituten en individuen, waarbij cultuurhistorie, 

recreatie en biodiversiteit en een forse verbetering van de recreatieve ontsluiting als basis dienen;

c.  het (doen) wegnemen van barrières en oplossen van knelpunten om tot dit verbeterde agrarisch 

cultuurlandschap te komen;

d.  het behoud van cultuurhistorische landschapselementen als onderdeel van het cultureel erfgoed en als 

inspiratiebron voor herstel van oude en inrichting van nieuwe landschappen;

e.  het herstellen van oude en inrichten van nieuwe landschappen, waarbij altijd in goed overleg en met 

respect voor de grondeigenaren en -gebruikers wordt gehandeld;
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

Stichting Das&Boom;

rechtsvorm stichting

bedrijfsadres Rijksstraatweg 174, 6573 DG  Beek-Ubbergen

handelsnaam Stichting Das&Boom

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

- J. Dirkmaat, voorzitter

- W. Tonies, secretaris

- R. Hijdra, penningmeester

De Stichting Das&Boom heeft ten doel;

d.  hulpbehoevende dassen, die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk 

handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te 

verzorgen en te revalideren. De opvang bij de stichting is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van 

de dieren naar de natuur, waarbij zoveel mogelijk wordt voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of 

letsel oplopen. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven 

vertonen na terugkeer naar de natuur. De stichting bevordert zinvolle hulp aan dassen op een zo 

terughoudend mogelijke manier. Bovendien tracht de stichting onoordeelkundig ingrijpen in natuurlijke 

processen zoveel mogelijk te voorkomen middels een proactief voorlichtingsbeleid, dat speciaal gericht is op 

personen en organisaties die geconfronteerd (kunnen) worden met dassen die mogelijk hulpbehoevend 

zijn.Het beschermen van gelijksoortige belangen, zoals hiervoor onder a. en b. bedoeld van andere 

(rechts)personen;

b.  Het ondersteunen van de doelstelling en werkzaamheden van de Vereniging Nederlands 

Cultuurlandschap, met activiteiten en overige middelen zoals financiële;

a. de gunstige staat van instandhouding van planten en diersoorten op het grondgebied van Nederland, door 

de bescherming en het behoud van bedreigde soorten dieren en planten en hun leefgebieden en of 

trekroutes, overwintering of broed- en ruigebieden, overeenkomstig internationale verdragen, richtlijnen en 

conventies voor zover Nederland daarin een verdragsluitende partij is en of verplichtingen is aangegaan, 

mede in het belang van het totale leefmilieu, zulks met name ook in het belang van de mens, zich hierbij 

mede beroepend op art.21 van de Grondwet. Bij wijze van voorbeeld en derhalve geenszins limitatief 

bedoeld gaat het daarbij meer specifiek om bedreigde plant- en diersoorten zoals korenwolf, 

geelbuikvuurpad, korhoen, otter, das, hazelmuis, en leefgebieden van deze dieren, aangewezen als 

Ecologische Hoofdstructuur, Ecologische verbindingszone, Natura2000 gebied of Beschermd 

Natuurmonument.

c.  Het beschermen van gelijksoortige belangen, zoals hiervoor onder a. en b. bedoeld van andere 

(rechts)personen;

e.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

Stichting Landschapswacht;

rechtsvorm stichting

bedrijfsadres Rijksstraatweg 174, 6573 DG  Beek-Ubbergen

handelsnaam Stichting Landschapswacht

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

- J. Dirkmaat, voorzitter

- V. te Plate, secretaris

- B. Dingemanse, penningmeester

De Stichting Landschapswacht heeft ten doel;

VASTSTELLING JAARREKENING BOEKJAAR 2020

De jaarrekening over het boekjaar 2020 van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is door

de Algemene ledenvergadering vastgesteld op 26 juni 2021.

Het overschot is toegevoegd aan;

continuïteitsreserve 41.144      

bestemmingsreserve grondaankoop 0

Totaal 41.144      

a.  Het behoud van cultuurhistorische landschapselementen als onderdeel van het cultureel erfgoed en als 

inspiratiebron voor herstel van oude en inrichting van nieuwe landschappen;

b.  Voorlichting, aanplant, beheer, herstel en bescherming van cultuurhistorische landschapselementen 

zoals vlecht(heggen), hagen, en houtwallen, binnen en buiten de bebouwde kom in geheel Nederland;

c.  Eigenaren en beheerders te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van het 

cultuurhistorische landschap;

d.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

€ € € €

Activa

Materiële vast activa

Grond 1                  1                

Inventaris/automatisering 36.330         31.618       

Landbouw materieel (project gebonden) 193.274       223.227     

Transportmiddelen 34.437         29.334       

Opslagruimte/werkplaats p.m. p.m.

264.042         284.180           

Voorraden

Voorraad verkoopartikelen 789              834            

789                834                  

Vorderingen

Debiteuren 240.892       80.306       

Nog te factureren (projecten) 125.841       76.292

Overige vorderingen 108.390       50.780       

Overlopende posten 249              500            

475.372         207.878           

Liquide middelen 1.096.129      1.137.236        

Totaal 1.836.332      1.630.128        

Passiva

Reserves

Continuïteitsreserve 705.880 655.789

Bestemmingsreserve grondaankoop 195.000 195.000

900.880 850.789

Schulden (kortlopend)

Crediteuren 149.307       71.834       

Loonbelasting/Sociale lasten 0 16.566       

Omzetbelasting 14.721         11.109

Pensioenfonds 15.903         14.345       

Vooruitontvangen projectsubs/inkomsten 686.219       592.724     

Te ontvangen facturen (uitvoeringsprojecten) 6.040           3.502         

Overige schulden 63.262         69.259       

935.452         779.339           

Totaal 1.836.332      1.630.128        

31 december 2021 31 december 2020
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

Baten: € € €

b Baten van particulieren 245.905     155.000     234.942    

Baten van bedrijven 984.164     868.521     676.807    

Baten van loterijorganisaties 542.361     550.100     592.506    

Baten van subsidies van overheden 33.386       15.000       66.851      

Baten van andere organisaties 

zonder winststreven 23.766       0 2.518        

Som van de geworven baten 1.829.582  1.588.621  1.573.624 

Overige baten 10.789       12.200       11.266      

d Som van de baten 1.840.371  1.600.821  1.584.890 

Lasten:

Besteed aan doelstelling

- Voorlichting en educatie 33.813 36.111     33.809    

- Landschapsmuseum 28.204 46.681 39.714

- Deltaplan, beleid en advies 441.778 398.313   342.981  

- Collectief Deltaplan landschap 30.178 27.187     19.652    

- Poelen.nu 10.938 72.558     6.583

- Deltaplan uitvoering 795.174 639.847 670.355  

- Maasheggen en NPL 41.761 55.898     91.962

- Natuur in de straat 1.262 10.439     199

- Groen/blauwe Rijn alliantie (Otter) 22.273 10.325 51.274

- Das&Boom, opvang&advies 287.946 158.951   175.208  

c 1.693.327  1.456.310  1.431.737 

a Wervingskosten 13.159       21.271       27.475      

Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie 83.794             123.240 84.534

e Som der lasten 1.790.280 1.600.821  1.543.746

Resultaat 50.091       0,00 41.144      

Resultaatbestemming;

Toevoeging/onttrekking aan:

- continuïteitsreserve 50.091       0 41.144      

- bestemmingsreserve grondaankoop 0 0 0

50.091       0 41.144      

0,7% 1,3% 1,7%

94,6% 91,0% 92,7%

92,0% 91,0% 90,3%

De VNC streeft er naar om meer dan 85% van de baten aan de doelstelling te besteden (c : d). Voor 2019 komt dit percentage uit op 85,5%.

Procentueel aandeel lasten besteed aan doelstelling 

t.o.v. baten (c : d)

 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

 werkelijk 2021  begroot 2021  werkelijk 2020 

Procentueel aandeel kosten eigen fondsenwerving 

t.o.v. baten eigen fondsenwerving (a : b)

Procentueel aandeel lasten besteed aan doelstelling 

t.o.v. lasten (c : e)

Volgens richtlijnen van het CBF dient het procentueel aandeel kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen fondsenwerving (a:b)beneden 

de 25% te liggen. De VNC streeft ernaar dit percentage onder de 10% te houden. Voor 2019 is dit percentage 0,7%

De VNC streeft er naar om het aandeel lasten besteed aan doelstelling t.o.v. totale lasten (c : e) meer dan 85% te laten zijn. Voor 2019 

bedraagt dit percentage 92,6%
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

KASSTROOMOVERZICHT

2021 2020

€ €

   Resultaat volgens staat van baten en lasten 50.091           41.144        

   Aanpassingen voor:

   afschrijvingen 53.368       58.284       

53.368           58.284        

Cash flow 103.459         99.428        

   Andere aanpassingen tot kasstroom uit bedrijfsactiviteiten;

   mutatie voorraden 45 278            

   mutaties vorderingen 267.494-     33.150       

   mutaties schulden op korte termijn 156.113     18.743-       

111.336-         14.685        

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.877-             114.113      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 33.230-           58.312-        

   

Netto kasstroom 41.107-           55.801        

Stand liquide middelen per 1 januari 1.137.236      1.081.435   

Stand liquide middelen per 31 december 1.096.129      1.137.236   
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Algemeen

Net als het jaar daarvoor was 2021 een bijzonder jaar, vanwege de corona-pandemie. Diverse 

VNC-activiteiten, zoals de Gouden Zwaluw, Gouden Mispel en Icoonlandschap uitreikingen konden geen 

doorgang vinden. Het Landschapmuseum bleef grotendeels gesloten. Het merendeel van de medewerkers 

heeft thuisgewerkt. En daar waar toch op locatie gewerkt moest worden, bijvoorbeeld door de groenploeg 

van de VNC, gebeurde dat uiteraard met de geldende richtlijnen. Ondanks alle beperkingen slaagde de 

VNC erin, hoewel soms vertraagd, de meeste projecten wel doorgang te laten vinden. Daar waar 

VNC-activiteiten niet uitgevoerd konden worden, resulteerde dit in een kostenbesparing. Financieel gezien 

kan de VNC tevreden terugkijken op het positieve resultaat wat behaald is. Voor de uitgebreide inhoudelijke 

toelichting op de uitgevoerde activiteiten en projecten kan het jaarverslag worden benut.

Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de richtlijn 650 Fondsenwervende organisatie.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Alle bedragen zijn in hele euro's weergegeven. Posten waar, volgens het CBF-format geen mutatie

op heeft plaatsgevonden, worden niet weergegeven in dit verslag.

Belastingplicht

In 2011 is nader onderzoek gedaan naar de plicht voor de omzetbelasting. Hieruit is voortgekomen

dat de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Stichting Das&Boom, alsook Stichting Landschapswacht

op onderdelen omzetbelastingplichtig zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2009. Aanvang 2012

zijn hiervoor aangiftes gedaan bij de belastingdienst. De bedragen in dit verslag zijn, voor zover van

toepassing exclusief btw. In februari 2014 is er door de belasting een boekenonderzoek uitgevoerd.

Hierbij is vast komen te staan dat de vereniging en de beide stichtingen ondernemer zijn voor de btw én

dat de aangevraagde fiscale eenheid van toepassing is.

Impact Corona virus

Het Coronavirus heeft ook invloed op de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Het werken aan de 

lopende projecten wordt uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen van het RIVM: het merendeel van de 

medewerkers werkt thuis, en daar waar toch op locatie gewerkt moet worden, bijvoorbeeld door de 

groenploeg van de VNC, gebeurt dat uiteraard met de geldende richtlijnen. De continuïteit van de meeste 

projecten komt zo niet in gevaar.

Het Landschapmuseum is 2021 deels geopend geweest voor publiek, nadat versoepeling van 

Coronamaatregen dit tijdelijk weer toeliet. Op dit moment maakt de VNC geen gebruik van de NOW-regeling 

en uitstel van de betaling omzetbelasting en loonbelasting.

Wat de impact van het Coronavirus de komende jaren voor de VNC zal zijn is onzeker, gezien de  

onzekerheid over wat de uiteindelijke economische impact van het Coronavirus zal zijn, en daaruit 

voortvloeiende eventueel mindere inkomsten voor de VNC vanuit leden, particulieren, fondsen, loterijen , 

stichtingen en overheden.
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa

De activa worden aangehouden als zijnde benodigd in het kader van de doelstelling.

Materiële vaste activa

Natuurterrein en cultuurgrond, aangewend in het kader van de doelstelling, worden niet geactiveerd maar in

het jaar van aanschaf ten laste van de staat van baten en lasten geboekt. De kostprijs wordt toegelicht.

De overige materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve

afschrijvingen. De afschrijvingen zijn lineair berekend en gerelateerd aan de verwachte economische

levensduur, met inachtneming van de restwaarde.

Voorraden

Voorraad verkoopartikelen

De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of als deze op balansdatum lager is,

de marktwaarde. Indien nodig wordt op de waardering gecorrigeerd voor mogelijke incourantheid.

Vorderingen

Debiteuren

De debiteuren zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is

aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats

tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de 

vordering. Voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de aldus bepaalde waarde van

de vordering. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquiditeit

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Passiva

Reserves

Reserves worden gevormd uit het saldo tussen de baten en lasten van enig boekjaar. 

Continuïteitsreserve

Ingaande het boekjaar 2008 is er een continuïteitsreserve gevormd. Uitgangspunt van de continuïteitsreserve

is dat de werkorganisatie minimaal 9 maanden kan worden bekostigd.

·  De werkelijke continuïteitsreserve bedraagt €705.880

·   De wenselijke hoogte van de reserve bedraagt €794.614 en wordt bepaald op basis van inkomsten en

   uitgaven welke zijn bekeken met het oog op continuïteit/zekerheid. Dit betreft de volgende uitgaven:

   personeelslasten/algemene lasten/externe kosten acitiviteiten. De inkomsten zijn gebaseerd op 50%

   van de ledenbijdragen en 50% van de opbrengst uit activiteiten.

·   De maximaal toegestane continuïteitsreserve is € 1.658.333, welke bepaald wordt op basis de norm

         van de branchevereniging VFI (richtlijn reserves goede doelen) en de toezichthouder CBF, die 

         aangeeft dat de continuïteitsreserve maximaal 150% mag bedragen van de jaarlijkse kosten van

         de werkorganisatie.

Bestemmingsreserve

Een bestemmingsreserve wordt gevormd voor middelen waaraan door het bestuur een beperktere 

bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling zou zijn toegestaan.
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Fondsen

Een bestemmingsfonds wordt gevormd voor middelen waaraan door derden een beperktere 

bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling zou zijn toegestaan.

Langlopende en kortlopende schulden

Alle schulden, zowel de langlopende als de kortlopende, zijn bij de eerste verwerking in de balans 

gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde van de in het boekjaar

geleverde prestaties en uitgevoerde projecten en anderzijds de kosten en andere lasten over het boekjaar.

Winsten op uitvoeringsprojecten zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen zijn

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn, rekening houdend met de grondslagen voor

voorzieningen.

De uitvoeringskosten (van de projecten en de eigen organisatie) zijn toegerekend op basis van het

urenschrijfsysteem. Voor de personele kosten is dit gedaan door het aantal gerealiseerde uren te

vermenigvuldigen met het uurtarief. Voor de overige uitvoeringskosten door verhoudingsgewijs de kosten

te verdelen aan de hand van de gerealiseerde uren. 

Baten

De baten omvat alle opbrengsten uit leveringen van goederen en diensten aan derden, minus korting en 

exclusief omzetbelasting.

Ontvangsten uit contributies, donaties, nalatenschappen etc. worden opgenomen in het boekjaar waarin 

de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten uit hoofde van subsidies en andere bijdragen van (overheids)instanties worden verantwoord als het

waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en dat aan de bijbehorende verplichtingen is voldaan.

Lasten

De lasten besteed aan doelstellingen worden, daar waar mogelijk, direct toegerekend aan de uitvoerings-

projecten en de realisering van de niet projectgebonden doelstellingen. Daar waar de kosten niet direct

toerekenbaar zijn worden deze verdeeld op basis van de werktijd dekkende urenregistratie.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Afschrijvingen

Afschrijvingen zijn berekend volgens de grondslagen vermeld bij de vaste activa. Winsten op de verkoop

van materiële vaste activa worden gepresenteerd onder de overige opbrengsten. Verliezen worden

verantwoord onder de overige bedrijfskosten.

Rentebaten en -lasten

De rentebaten betreffen het van derden ontvangen en te ontvangen bedrag aan interest over het 

boekjaar. De rentelasten betreffen het betaalde en te betalen bedrag aan interest over het boekjaar.
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2021

ACTIVA

Materiële vaste activa

Het waardeverloop van de materiële vaste activa is als volgt samen te vatten:

Stand begin boekjaar Grond 1

Inventaris/ 

automa-

tisering

landbouw- 

materiaal

Transport

middelen

Opslag 

ruimte Totaal

aanschafprijs 1      113.553  397.662      93.145   14.832 619.193     

cumulatieve afschrijvingen 0 81.935-    174.435-      63.811-   14.832-       335.013-     

boekwaarden 1      31.618    223.227      29.334   0 284.180     

Mutaties

investeringen 0 14.295    5.235          13.700 0 33.230       

desinvesteringen 0 1.115-      4.849-          6.138-     0 -12.102 

cum.afschr.desinvesteringen 0 1.115      4.849 6.138 0 12.102

afschrijvingen 0 9.583-      35.188-        8.597-     0 53.368-       

0 4.712      29.953-        5.103     0 20.138-       

Stand einde boekjaar

aanschafprijs 1 126.733  398.048      100.707 14.832       640.321     

cumulatieve afschrijvingen 0 90.403-    204.774-      66.270-   14.832-       376.279-     

boekwaarde 1      36.330    193.274      34.437   0 264.042     

afschrijvingspercentages 10-33% 10-20% 20% 33%

1) De natuurterreinen zijn gezien het bijzondere karakter van deze activa binnen de doelstelling van de

vereniging, na aankoop tot op €1 afgeschreven.

2020: percelen cultuurgrond Maasheggen, kadastraal Cuijk S279, S539, Boxmeer R451, R466, S239, S311,

S420, Z4123, Z4149, Z4156, Z4163, Z4213, totaal groot 3.29.54 ha.

2018: perceel cultuurgrond gelegen aan de Zittersteeg te Beugen, kadastraal bekend gemeente Boxmeer,

sectie R, nummer 535, groot 5.29.20 ha.

2017: percelen cultuurgrond gelegen Gemeente Nistelrode, sectie A nummer 4883, groot 2.08.20 ha, sectie

A nummer 3445, groot 0.17.05 ha en sectie A nummer 4998, groot 0.03.20 ha.

2016 : perceel cultuurgrond gelegen aan de Middelsteeg Te Beugen, kadastraal bekend gemeente Boxmeer

sectie R, nummer 356, groot 1.52.45 ha.

1999 : Bosperceel met dassenburcht, kadastraal bekend gemeente Groesbeek sectie A, nummer 14

groot 4.720 centiare.

2021 2020

Debiteuren 240.892     80.306       

Dit betreffen uitstaande vorderingen voor uitgevoerde werkzaamheden en geleverde boeken. In deze post

zijn eventuele dubieuze debiteuren opgenomen.
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2021

2021 2020

Nog te factureren

Diverse projecten advies/landschapsherstel 66.440       20.704

Coöperatie Ver.Collectief Deltaplan (voorgeschoten kosten 2016) 2.151         2.151

Coöperatie Ver.Collectief Deltaplan (afrekeningen 2021) 57.250       53.437

125.841     76.292

Dit betreft de nog te factureren kosten van de uitvoeringsprojecten landschapsherstel en van Das&Boom,

conform door derden aangegane contractuele verplichtingen.

Overige vorderingen

te ontvangen rente 9                10              

Stichting Ark (afrekeningen Groen Blauwe Rijnalliantie) 29.734       45.512       

Lening Ver.Collectief Deltaplan 50.000       0

overig 28.647       5.258         

108.390     50.780       

Overlopende activa

vooruitbetaalde kosten 249            500            

Liquide middelen

rekeningen-courant banken 414.036     68.684       

kas 2.514         2.998         

Groenfonds 190.994     191.244

spaarrekeningen banken 488.585     874.310     

1.096.129  1.137.236  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2021

PASSIVA 2021 2020

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

stand per 1 januari 655.789 614.645

resultaat exploitatie 50.091         41.144          

saldo 31 december 705.880 655.789

De gewenste continuïteitsreserve per 31 december bedraagt €794.614. Voor de wijze van berekening zie

hiervoor de toelichting op de jaarrekening.

Bestemmingsreserve grondaankoop

stand per 1 januari 195.000 195.000

resultaat exploitatie 0 0

saldo 31 december 195.000 195.000

In het boekjaar 2017 is een bestemmingsreserve gevormd voor de aankoop van grond.

Crediteuren 149.307 71.834

Dit betreft de uitstaande schulden voor geleverde diensten/producten.

Omzetbelasting

lopend boekjaar 14.721 11.109          

14.721 11.109          

Vooruitontvangen projectsubsidies/inkomsten

Maasheggen Nationale Postcode Loterij 234.758 276.519

Groen Blauwe diensten Limburg 216.538 216.318

Knotbrigade 10.452 10.452

Das&Boom, dassenopvang 33.174 0

RAVON, aanleggen poelen 94.832 0

Overig 96.465 89.435

saldo 31 december 686.219       592.724

Dit betreft de saldi van veelal de uitvoeringsprojecten, voorschotten minus de gerealiseerde kosten.

Te ontvangen facturen 6.040           3.502            

Dit betreft nog te ontvangen facturen voor o.a. uitvoeringsprojecten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan.

Overige schulden

reservering vakantiegeld/-dagen 42.803         45.126          

accountants/administratiekosten 9.475           8.975            

vooruitontvangen contributies 391              100               

vooruitontvangen kerstactie 9.765           14.422          

overige schulden 828              636               

saldo 31 december 63.262         69.259          

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De huurverplichting aangegaan met Staatsbosbeheer, via de Stichting Huize Wylerberg, loopt tot en met

31 december 2023 en wordt stilzwijgend met een termijn van 5 jaar verlengd, met inachtneming van

een opzegtermijn van 1 jaar. De huur over 2021 bedroeg €40.630. 
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

BATEN Begroot

2021

Baten van particulieren

contributies 111.705     105.000         101.754       

donaties, giften en schenkingen 85.673       13.000 87.403         

mailingacties 46.877       35.000           43.242         

  winkelverkopen 50           777       

  verkoop boeken 3             243       

  netto-omzet 53           1.020    

  inkoopwaarde verkopen 526-         698-       

473-         322       

  rondleidingen/entree landschapmuseum 1.523      1.371    

landschapmuseum 1.050         1.500 1.693           

lezingen 600 500                850

Totaal baten van particulieren 245.905     155.000         234.942       

Baten van bedrijven

opdrachten 807.901 838.521 593.832       

advies Das&Boom 176.263     30.000           82.975         

Totaal baten van bedrijven 984.164     868.521         676.807       

Baten loterij organisatie

Bijdrage Nationale Postcode loterij voor het 

project Maasheggen* 41.761       50.000 91.889

Nationale Postcode loterij/geoormerkte 

afdracht Vriendenloterij 500.600 500.100 500.617

Totaal baten van loterijorganisaties 542.361     550.100         592.506       

Baten van subsidies van overheden

Loonsubsidies 4.136         5.000 7.169           

landschapselementen 8.939 0 4.560           

Euregio (Otterproject) 20.311       10.000 55.122

Totaal baten van subsidies van 

overheden 33.386       15.000 66.851         

Baten van andere organisaties zonder 

winstoogmerk

landschapselelementen 23.766       0 2.518           

Overige baten

verhuur Rijksstraatweg 9.338         9.100             9.298           

Overig 1.443         3.000             1.955           

rente 8 100                13                

Totaal overige baten 10.789       12.200           11.266         

Werkelijk Werkelijk

2021 2020

* vrijval uit het door de Nationale Postcode Loterij toegekende bedrag voor het meerjarige project Maasheggen
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Bestemming
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kosten 

 Beheer 

en admini-

stratie 

Lasten

 Voorlichting 

en educatie 

 Landschap- 

museum 

 Collectief 

Deltaplan 

Landschap 

 Deltaplan 

beleid en 

advies  Poelen.nu 

 

Landschaps

herstelprojec

ten 

 Natuur in 

de straat 

 

Maashegge

n NPL 

 de Groen-

Blauwe Rijn 

alliantie 

(otter) 

 Das&Boom 

(Opvang& 

advies)  totaal 2021 

 begroot 

2021 

Subsidies en bijdragen 0 0 0

Afdrachten 0 0 0

Aankopen en verwervingen 0 0 0

Uitbesteed werk 22.120        10.719        5.097          66.846       3.473       429.231      7.134         7.929         132.176     11.196         0 695.921      453.300       

Publiciteit en communicatie 0 -              0

Personeelskosten 9.967          13.625        20.768        312.694     6.132       257.112      1.040      29.964       11.716        118.416     1.763           78.562          861.759      917.621       

Huisvestingskosten 693             1.550          1.732          24.991       535          29.571        89           1.872         1.055         14.999       80                2.102            79.269        63.900         

Kantoor- en algemene kosten 877             1.961          2.191          31.615       677          37.409        113         2.369         1.335         18.975       102              2.656            100.280      110.200       

Afschrijvingkosten 156             349             390             5.632         121          41.851        20           422            238            3.380        18                474               53.051        55.800         

totale uitvoeringskosten 33.813        28.204        30.178        441.778     10.938     795.174      1.262      41.761       22.273        287.946     13.159         83.794          1.790.280   1.600.821    

 Werkelijk 

2021 

 Begroot 

2021 

 Werkelijk 

2020 

Gemiddeld aantal personeelsleden* 16,1         16,2         16,2        

Totaal bezoldiging bestuurders en toezichthouders 2.250 3.000 3.000      

De bestuursleden H.Keereweer (voorzitter) en D.Smid (penningmeester) hebben ontvangen voor hun bestuursinzet een vrijwilligersvergoeding ontvangen 

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders 0 0 0

* uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen

De VNC streeft er naar om de kosten voor beheer en administratie onder de 20% van de totale uitvoeringskosten te houden. Voor 2021 is dit percentage 4,7%.

De kosten worden, daar waar mogelijk, direct toegerekend aan alle kostendragers van de organisatie en zijn verantwoord onder 'uitbesteed werk'.

De personeels-, huisvestings- kantoor- en algemene- en afschrijvingkosten en rente worden toegerekend aan alle kostendragers op basis van het aantal gerealiseerde

arbeidsuren.
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

TOELICHTING BIJLAGE A  UITVOERINGSKOSTEN 2021

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

voorlichting/educatie

periodiek Landschappelijk 14.513         15.000        15.879           

voorlichting/educatie algemeen 0 1.000          0

PR drukwerk 855              2.000          1.244             

kosten website 227              500             135                

kosten fotografie 2.855           1.000 2.624             

ledenadministratie 3.670           6.800          4.050             

22.120         26.300        23.932           

Landschapmuseum

landschapstuin 5.150           8.000          4.435             

algemene kosten landschapmuseum 5.173           6.000          5.698             

kosten Hagemeester 396              3.000          3.684

10.719         17.000        13.817           

Deltaplan

algemene kosten deltaplan 7.615           25.000        14.616           

Rhoon 28.735         25.000 13.920

Koningspleij 12.174         0 0

Wilde appel en wilde peer in GLD 17.900         0 0

Collectief Deltaplan 5.097           0 2.877

Icoonlandschappen 422              0 90

71.943         50.000        31.503           

Herstel landschapselementen

uitvoeringsprojecten Landschapselementen 429.231       289.000      329.151

Grondtransactie(s) 0 0 0

429.231       289.000      329.151         

Maasheggen 7.134           0 38.146

Otterproject 7.929           2.500 1.391

Poelen.nu 3.473 51.000 0

Das&Boom, Opvang en advies

dierenarts 3.894           2.400          4.144             

voer dassenopvang 3.596           1.000          4.417             

overige kosten 10.555         4.000          9.981             

contributies, bijdragen, vakliteratuur 0 100 0

overige kosten Advies 114.131       0 11.090           

132.176       7.500          29.632           

Kosten eigen fondsenwerving

kosten fondsenwerving 1.508           2.000          1.683             

ledenwerving 245              500             16.712

zomer/kerstactie/herfstactie 9.443           7.500          6.709             
directe verwervingskosten 11.196         10.000        25.104           
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

TOELICHTING BIJLAGE A  UITVOERINGSKOSTEN 2021

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Personeelskosten

lonen en salarissen (incl.vakantietoeslag) 632.416       632.000      603.860         

sociale lasten en premies 98.301         109.290      100.736         

inhuur freelancers 27.125         45.000        28.859           

ontvangen ziekengeld 7.555-           0 -10.285 

750.287       786.290     723.170         

Pensioenlasten

pensioenpremies 107.800       115.924      95.212           

ingehouden pensioenpremie 32.383-         30.778-        27.784-           

75.417         85.146       67.428           

Overige personeelskosten

ziekengeldverzekering/arbodienst 14.634         11.020        11.164           

SPAWW 2.327           2.300 2.283

reiskosten woon-werkverkeer 10.950         9.965          11.027           

wervingskosten 151              300 0

overige personeelskosten 2.779           15.000        2.813             

kantinekosten 3.236           4.000          2.794             

loonadministratie 1.543           1.200          1.568             

verzekering en belasting 217              400             399                

scholingskosten 218              2.000          2.621             

36.055         46.185       34.669           

Totaal personeelkosten 861.759       917.621     825.267         

Huisvestingskosten

huur Staatsbosbeheer 40.630         39.800        40.108           

energie/schoonmaak 28.296         16.000        19.664           

assurantie onroerend goed 294              300             288                

belasting en overheidsheffingen 1.736           1.300          1.554             

onderhoudskosten&beveiliging gebouwen/terreinen 6.398           3.500          11.842           

overige huisvestingskosten 1.915           3.000          2.787             

Totaal huisvestingskosten 79.269         63.900       76.243           

Kantoor- en algemene kosten

autokosten 38.431         40.000        31.496           

reis- en verblijfkosten 365              3.000          1.104             

telefoon en dataverkeer 10.521         12.500        10.068           

verzekeringen 6.322           3.500          6.149             

porti- en verzendkosten 1.015           2.000          1.052             

kantoorbenodigdheden 4.534           3.000          3.338             

fotokopieën 2.234           3.500          2.677             

abonnementen/vakliteratuur/bibliotheek 1.551           2.000          1.413             

contributies en bijdragen 5.907           6.000          6.130             

automatiseringskosten 1.099           3.000          756                

accountantskosten 11.141         9.000          9.538             

representatie- en bestuurlijke kosten 6.656           9.000          8.776             

Bestuurskst Maasheggenvlechten 0 800             0

Gouden Mispel/Zwaluw 4.533           10.000 0

rente en kosten bank 5.971           2.400          3.280             

overige kosten (incl.Landschapswacht) 0 500             0

Totaal Kantoorkosten 100.280       110.200     85.777           
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

TOELICHTING BIJLAGE A  UITVOERINGSKOSTEN 2021

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Afschrijvingskosten

auto ('s) 8.597           9.500          13.620           

landbouwmaterieel (project gebonden)* 35.188         38.000        40.060           

automatisering 7.485           6.500          8.321             

inventaris 1.781           1.800 1.781

Totaal Afschrijvingskosten 53.051         55.800       63.782           

* Deze afschrijvingskosten worden toegerekend aan de kosten van de uitvoeringprojecten

Bezoldiging directie

Naam    : De heer J.J. Dirkmaat

Functie  : directeur

Dienstverband

Aard  : onbepaald onbepaald onbepaald

Uren  :  40 uur per week (fulltime) 40 40

parttime percentage 100 100

periode 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Jaarinkomen:

Brutoloon/salaris 78.245         77.089           

Vakantiegeld 6.206           6.114             

vaste eindejaarsuitkering 0 0

niet opgenomen vakantiedagen 0 0

Totaal jaarinkomen 84.451         83.203           

Belaste vergoedingen/bijtellingen 0 0

pensioenlasten (werkgeversdeel) 12.958 16.421           

12.958         16.421           

Totaal bezoldiging 97.409         99.624           

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere 

bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid  en de vaststelling van de beloning volgt 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie 

www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het 

jaarinkomen. De weging van de situatie bij directeur J.J. Dirkmaat heeft plaatsgevonden op 14-3-2022. Dit leidde tot een 

zogenaamde BSD-score van 420 punten, waarbij een maximaal jaarinkomen van €124.142 geldt. Het voor de toetsing, aan 

de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directeur bedroeg €84.451.  Deze beloning bleef ruim binnen 

de geldende maxima. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de 

pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleef voor J.J. Dirkmaat binnen het in de regeling opgenomen 

maximum bedrag van €209.000 per jaar.  De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de 

overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

19

E.vanOlst_10068
Countus + controleverklaring




2021 was net als het jaar ervoor bijzonder jaar vanwege de corona-pandemie. Diverse VNC-activiteiten, 

zoals de Gouden Zwaluw, Gouden Mispel en Icoonlandschap uitreikingen konden geen doorgang vinden. 

Het binnen gedeelte van het Landschapmuseum bleef gesloten. Het merendeel van de medewerkers 

heeft thuisgewerkt. En daar waar toch op locatie gewerkt moest worden, bijvoorbeeld door de groenploeg 

van de VNC, gebeurde dat uiteraard met de geldende richtlijnen. Ondanks alle beperkingen slaagde de 

VNC erin, hoewel soms vertraagd, de meeste projecten wel doorgang te laten vinden. Financieel gezien 

kan de VNC tevreden terugkijken op het positieve resultaat wat behaald is. Voor de uitgebreide 

inhoudelijke toelichting op de uitgevoerde activiteiten en projecten kan het jaarverslag worden benut.

BATEN

- De bijdragen van particulieren (pag.7)(contributies, donaties, giften, schenkingen en mailingsacties) zijn 

hoger dan begroot, mede dankzij enkele legaten en ruimhartige giften van leden.

- Er zijn meer baten bedrijven gerealiseerd t.o.v. begroot. De opbrengsten ‘advies Das&Boom’ zijn flink 

hoger door twee uitgevoerde en niet begrote dassenverhuizingsprojecten.

- 'Baten subsidies van overheden is iets hoger dan begroot, vanwege extra beschikbaar gekomen budget 

in het Euregio otterproject.

- Baten van organisaties zonder winststreven: dit betreffen bijdragen voor landschapsherstelprojecten.

LASTEN

- De kosten voor de post ‘Landschapmuseum’ zijn lager dan begroot, vanwege de (gedeeltelijke) sluiting 

van het Landschapmuseum door corona.

- De kosten voor de post ‘Poelen.nu’ zijn lager dan begroot, vanwege grotendeels doorschuiven van de 

activiteiten (en dus inkomsten/uitgaven) van 2021 zijn naar 2022.

- De kosten voor de post 'Deltaplan uitvoering' zijn hoger uitgevallen dan begroot, vanwege extra 

verworden landschapsherstelopdrachten. Dit zorgde voor extra inkomsten, maar ook extra uitgaven. 

- Voor de post ‘Maasheggen’, het extra project Postcodeloterij, zijn de kosten lager. Er was een 

grondaankoop begroot, welke pas in 2022 afgerond  zal worden.

- Voor de post ‘Natuur in de straat’, zijn vanwege de corona-pandemie vrijwel alle activiteiten, en dus 

kosten, vervallen.

- Voor 2021 is voor het driejarige project ‘Groenblauwe Rijn alliantie’ extra budget beschikbaar gekomen, 

waardoor ook meer kosten zijn gemaakt.

- De kosten voor ‘Das&Boom’ zijn hoger dan begroot.  Twee niet begrote dassenverhuisprojecten 

brachten extra opbrengsten, met de daarbij behorende kosten.

- De kosten beheer en administratie zijn lager dan begroot. Vanwege de voortdurende onzekerheid 

rondom corona zijn interne overlegstructuren minder intensief en omvangrijk geweest. Daarnaast zijn 

gemaakte kosten beheer en administratie in het kader van projectmanagement beter aan de 

verschillende projecten toegerekend.

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN (VERSCHILLEN ANALYSE)

Algemeen

Kosten beheer en administratie (pag.7)

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaarrekening 2021

Besteed aan doelstelling (pag. 7)
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Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Bijlage B

Jaarrekening 2021

Staat van Baten en Lasten Stichting Das en Boom 2021

(administratief ondergebracht bij de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Lasten

Uitvoeringskosten

personeelskosten 118.416      120.646    112.833        

huisvestingskosten 14.999        10.257      13.440          

kantoor- en algemene kosten 18.975        17.690      15.121          

afschrijving en rente 3.380          2.857        4.182            

155.770      151.450    145.576        

Materiaal en overige kosten

dierenarts 3.894          2.400        4.144            

voer dassenopvang 3.596          1.000        4.417            

overige kosten 10.555        4.000        9.981            

contributies, bijdragen, vakliteratuur 0 100           0

overige kosten Advies 114.131      0 11.090          

132.176      7.500        29.632          

Totaal lasten 287.946      158.950    175.208        

Baten

advies 176.263      30.000      82.975          

Donaties 23.325        9.000        9.891            

Vriendenloterij Das&Boom 600             100           617               

Totaal baten 200.188      39.100      93.483          

Ten laste van exploitatie Vereniging 

Nederlands Cultuurlandschap 87.758-        119.850-    81.725-          
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Vestigingen 

• Almere 

• Assen 

• Doetinchem 

• Dronten 

• Emmeloord 

• Emmen 

• Enschede 

• Groenlo 

• Hardenberg 

• Joure 

• Leeuwarden 

• Markelo 

• Mill 

• Odijk 

• Ommen 

• Oldenzaal 

• Raalte 

• Staphorst 

• Steenwijk 

• Vriezenveen 

• Wageningen 

• Zeewolde 

• Zeist 

• Zwolle 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap te 

gemeente Ubbergen gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Nederlands 

Cultuurlandschap per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende 

organisaties. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 

zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 

en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatiemet de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 

informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de  Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

de algemene informatie in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 

650 Fondsenwervende organisaties. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 

Fondsenwervende organisaties.  In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in 

staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te 

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 

in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 

dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 

af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit: 

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 

Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 

het doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 

als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 

Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur 

en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 

of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming 

haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 

daarin opgenomen toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit 

onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 

in de interne beheersing. 

 

Zwolle, 30 mei 2022 

Countus Accountants + Adviseurs B.V. 

 

 

 

H.J.B. Weinans RA 
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