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Jaarverslag 

Statutaire namen, vestigingsplaats en rechtsvormen 

Statutaire naam Stichting:     Stichting Mooi Binnenveld  
Statutaire naam Vereniging:     Vereniging Mooi Binnenveld 
Vestigingsplaats Stichting en Vereniging:   Wageningen 
Rechtsvormen:      Stichting en Vereniging 
Kamer van Koophandel-nummer:    67234984 (Stichting); 74267752 (Vereniging) 
Website:      www.mooibinnenveld.nl 
ANBI -sinds 25 okt 2016 voor Stichting:    RSIN 856888941 
ANBI – in voorbereiding voor de vereniging  
 

Omschrijving van de doelstellingen 

Doelstelling Stichting 

De stichting heeft als doel behoud en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke 
terreinen in het Binnenveld. Dit geschiedt primair ter wille van de natuur en daarnaast ten behoeve van het 
geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens. Haar streven is mede gericht op: 

a. het bevorderen van het behoud en herstel van natuur en landschap; 
b. het bevorderen van zuiverheid van water, bodem en lucht, alsmede bescherming van stilte en duisternis; 
c. het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt. 

Doelstelling Vereniging 

De vereniging ondersteunt de stichting in het bereiken van de hierboven omschreven algemene doelstelling. De 
vereniging tracht dit te bereiken door de stichting te ondersteunen bij: 

a. de aankoop, het behoud en het beheer van bedoelde terreinen in het Binnenveld; 
b. de bemoeiingen met de overheid, rechtspersonen en natuurlijke personen; 
c. de samenwerking met gelijkgerichte organisaties; 
d. het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het verzamelen van gegevens, het geven van 

voorlichting, educatie en het uitgeven van publicaties; 
e. het bijeenbrengen van gelden en middelen, nodig voor de bevordering van het doel; 

 

Zowel de Stichting als de Vereniging Mooi Binnenveld (MB) beogen niet het maken van winst.  

 

Bestuursverslag  

Stichting Mooi Binnenveld 2019 

Het jaar 2019 verliep voorspoedig. Hoewel de crowdfunding voor de grondaankoop in de Binnenveldse Hooilanden 
(BH) in dec 2018 was afgesloten, opende deze in maart 2019 opnieuw toen bleek dat de grond duurder verkocht 
werd dan eerst was aangenomen. Dit verliep zo voorspoedig dat de stichting in dec 2019 uiteindelijk 49 ha kon 
aankopen. Daarvoor werd de stichting ook nog aan een Bibob-onderzoek onderworpen door het Bureau Screening 
en Bewakingsaanpak. Verder waren bestuursleden en vrijwilligers actief betrokken bij de aanleg van de BH. De 
werkgroep beheer draaide vele overuren en een wetenschappelijke adviescommissie -met een daaraan gelieerd 
monitoring overleg - werd onder veel enthousiasme opgestart. De aanvraag voor SNL-subsidie voor het beheer van 
de aangekochte BH grond (49 ha) werd voorbereid en via de Bosgroep Midden Nederland ingediend.  

Het beheer van de Groene Grens (GG) -onder leiding van het MB staflid T. Kroon- werd zo succesvol uitgevoerd dat 
de Gemeente Veenendaal in 2019 besloot het beheercontract met de stichting met 5 jaar te verlengen.  
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Vereniging Mooi Binnenveld 2019 

Naast de Stichting MB werd op 13 maart 2019 (notaris) en 24 april 2019 (ALV) de Vereniging Mooi Binnenveld 
(MB) opgericht. De vereniging draagt zorg voor de organisatie en begeleiding van alle publieksgerichte activiteiten 
zoals excursies, natuur-werkdagen, open dagen, lezingen, onderwijs, website; etc. Daarnaast bepaalt de Algemene 
Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging MB het beleid van de Stichting MB. De samenstelling van het bestuur 
van de Vereniging MB is identiek aan de samenstelling van het bestuur van de Stichting MB.  

Een speciale flyer werd in 2019 ontwikkeld voor de vereniging voor ledenwerf campagnes in 2020.  

Omdat de vereniging net is opgericht is besloten de financiële verslagen van vereniging en stichting te combineren 
in een 2019 financieel verslag. Omdat beide organisaties vooralsnog gebruik maken van dezelfde bankrekening 
wordt boekhoudkundig zorg gedragen voor de scheiding van de financiën zodat deze transparant kunnen worden 
gepresenteerd. Gebruik van de gezamenlijke bankrekening houdt tevens de bankkosten laag. 

 

Uitgangspunten voor de MB financiële administratie 

Bij Mooi Binnenveld behoren projectmatige activiteiten tot de kernwerkzaamheden (bijv. aankoop en beheer 
Binnenveldse Hooilanden; beheer Groene Grens). Het gaat hier om activiteiten die voortvloeien uit de eigen 
doelstelling, maar ook om projectmatige activiteiten voor een externe opdrachtgever (bijv. beheer Groene Grens 
in opdracht van Gemeente Veenendaal). Omdat risico’s dan grotendeels gerelateerd zijn aan de uitvoering van 
deze projectmatige activiteiten, is de MB financiële administratie zo opgebouwd dat het bestuur snel inzicht kan 
krijgen in de kosten en baten van ieder project. Bovendien moet de financiële administratie snel en transparant 
een jaarlijkse afrekening per project kunnen produceren voor de opdrachtgever.  

In de kleine Mooi Binnenveld organisatie is aanvankelijk gekozen voor een handmatige financiële administratie (in 
Excel) waarbij kosten en baten toegewezen worden aan een kostensoort (bv. communicatie kosten) binnen een 
specifiek project (bijv. kostenplaats Groene Grens). In een dusdanig opgezette administratie is het dan ook vrij 
eenvoudig om de financiële administratie van de Vereniging transparant en inzichtelijk te houden; de Vereniging 
kent immers een aparte kostenplaats. In de MB projectmatige aangestuurde administratie is er echter ook een 
algemene kostenplaats (Central Office = CO) gecreëerd. Hier worden enkele niet direct toe te wijzen kosten (bijv. 
bankkosten) op geboekt. Daarnaast wordt deze kostenplaats gebruikt voor de creatie van een algemene 
exploitatiereserve voor de MB-organisatie - een eventuele jaarlijkse positief dan wel negatief resultaat voor een 
projectmatige activiteit wordt het daaropvolgende jaar onttrokken aan de exploitatiereserve van deze activiteit en 
toegevoegd aan de CO-exploitatiereserve. De voorliggende 2019 financiële verslaglegging is gebaseerd op deze 
uitgangspunten voor de MB-financiële administratie.  

Wanneer in de toekomst vele projectmatige activiteiten uitgevoerd gaan worden, is het misschien aan te bevelen 
dat Mooi Binnenveld een functioneel softwarepakket aanschaft voor een dergelijke administratie. De financiële 
administratie wordt dan meer en meer ingericht op de bewaking en afhandeling van de financiële aspecten van de 
projecten, op de financiële sturing van de totale projectenportefeuille en op het leveren van financiële informatie 
aan de individuele projectleiders (als budgethouders). 

 

2020 begrotingen  

Stichting Mooi Binnenveld 2020 

Zoals hierboven uiteengezet wordt de Mooi Binnenveld organisatie en administratie gekenmerkt door de 
aansturing van voornamelijk projectmatige activiteiten. De meeste activiteiten kennen een specifieke 
opdrachtgever en een toegewezen subsidie bedrag. Jaarlijkse afrekeningen naar opdrachtgevers voor de 
verrekening van de verstrekte subsidies spelen een belangrijke rol. Daarom zijn individuele project begrotingen 
dominant in de administratie. Een geconsolideerde begroting (organisatie breed) is tot nu toe minder urgent. 
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Met betrekking tot de Binnenveldse Hooilanden richtte de stichting zich tot eind 2019 vooral op de extra 
crowdfunding om de aankoop van grond te kunnen bewerkstelligen. In januari 2020 startte het beheer. Voor dit 
2020-beheer werd in 2019 de administratieve hulp ingeroepen van de Unie van Bosgroepen ter verkrijging van de 
SNL-subsidie, die in juni 2020 toegekend werd. De post onvoorzien op onderstaande begroting zal gebruikt worden 
om allerlei materialen (bijv. hooivorken; maaiers, snoeischaren) aan te schaffen voor bepaalde beheer- 
maatregelen waarin vrijwilligers participeren (bijv. maaiselverspreiding; boomopslag verwijdering).  
 

Begroting MB Beheer Binnenveldse Hooilanden - 2020  
2020 Inkomsten (SNL beheersubsidie en recreatietoeslag; voor 44,4 ha):  
0,14 ha  Moeras  € 61  
2,23 ha  Zoete plas  € 191  
27,81 ha  Trilveen  € 58.657  
9,33 ha  Nat schraalland  € 16.855  
3,80 ha  Kruiden en fauna-rijk grasland  € 866  
0,60 ha  Dennen-, eiken en beukenbos  € 82  
0,49 ha  Rivier- en beekbegeleidend bos  € 37  
    Inkomsten: € 76.748 
2020 Uitgaven (incl BTW):  
20 ha Trilveen (maaien) 

€ 23.595   Trilveen (maaisel afvoeren) 
20 ha Nat schraalland (maaien) 

 € 23.595    Nat schraalland (maaisel afvoeren) 
5 ha Kruidenrijk grasland (maaien en maaisel afvoeren)  € 3.630  
  Beheer werkpaden  € 2.420  
  Onderhoud duikers, dammen, stuwen  € 2.420  
  Unie van Bosgroepen: lidmaatschap, offerte, administratie  € 3.630  
  Watersysteemheffing 40 ha Onbemalen Natuur  € 1.815  
  Coördinator 0,75 d/week=300uur @ €40/uur (BTW nvt)  € 12.000  
  Onvoorzien (ca 5%)  € 3.643  
    Uitgaven: € 76.748 
    Inkomsten -/- Uitgaven: € 0 

 
In de Groene Grens was de stichting verantwoordelijk voor het 2020-beheer in opdracht van de Gemeente 
Veenendaal. Onderstaande sluitende begroting werd ingediend en vormt de basis voor de eindafrekening.  
 

Begroting MB Beheer Groene Grens - 2020 
2020 Inkomsten (Gemeente Veenendaal; excl. BTW): € 65.655 
2020 Uitgaven (excl. BTW): 

 1) reguliere uitgaven 2020 voor beheermaatregel: 
 Maaien 8 ha nat schraalland en kalkmoeras (wetlandtrack) € 5.900 

Afvoeren maaisel 8 ha nat schraalland (45 ton) € 1.460 
Maaien en afvoeren 13 ha nat schraalland (regulier materieel) € 9.750 
Maaien en afvoeren 5 ha hooiland (2x per jr) € 7.500 
Maaien en afvoeren 1,4 ha nieuw stuk hooiland (2x per jr) € 2.200 
Schonen B- en C-watergangen (2.000 m) € 3.100 
Storten slootmaaisel B- en C-watergangen € 1.950 
Schonen Nieuwe Wetering  € 1.750 
Storten slootmaaisel Nieuwe Wetering € 2.250 
Kruidenrijke akkers (bewerken, zaaien en oogsten) € 3.200 
Maaien elementen met bosmaaier (2x per jr; € 800); verwijderen wilg/els opslag (€500) € 1300 
Arbeid SMB en overleg (€10450) en reiskosten (€300) € 10.750 
Onvoorzien € 2.500 

subtotaal reguliere uitgaven € 53.610 
2) eenmalige uitgaven 2020 voor beheermaatregel:   
Versnipperen snoeihout € 1.265 
Aanvullend maaien nat schraalland (tegengaan opslag els en riet) € 750 
Maaien riet- en lisdoddezone Noord (200 m) € 450 
Maaien natte rietstrook achter woningen Zuid € 500 
Poelen opschonen (€500) en houtsingel dunnen (€1000) € 1500 
Omvormen maisperceel Dragonderweg naar hooiland (1,4 ha) € 4.130 
Inboeten laanbomen Zuid (4x wilg en 6x els) € 1.300 
Vormsnoei laanbomen Zuid en solitaire bomen Noord € 2.150 

subtotaal eenmalige uitgaven € 12.045 
2020 Uitgaven (excl. BTW):  € 65.655 
Inkomsten -/- Uitgaven: € 0 
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De stichting ontplooide verder vele publieksgerichte activiteiten (parallel aan haar crowdfunding gerichte 
activiteiten). Deze werden uitgevoerd door een uitgebreide groep van vrijwilligers. De geldbedragen die hierin 
rond gaan zijn vaak nihil of soms zelfs positief (bijv. een gift voor de organisatie van een excursie op aanvraag).  

Vereniging Mooi Binnenveld 2020 

De vereniging werd eind april 2019 opgericht. In november 2019 kwam de eerste algemene Leden Vergadering 
(ALV) bijeen. Door de recente start is de begroting van de vereniging is in 2020 nog beperkt. De inkomsten komen 
uit de contributies van leden. Uitgaven zijn voorzien voor brochures, folders, terreinborden, kleding van de 
coördinator van de GG en BH, vergaderkosten. In de nov-2019 ALV werd onderstaande 2020 begroting 
gepresenteerd. De ALV deed wel de aanbeveling om te trachten het benodigde bedrag uit de reserves te 
verminderen door een actievere ledenwerving en door reallocatie van enkele uitgaven naar andere projecten.  
 
Begroting Vereniging Mooi Binnenveld - 2020 
2020 Inkomsten:  
Contributie leden € 500 
Donatie studieverenigingen € 350 
Uit reserves €2.350 
Inkomsten €3.200 
  
2020 Uitgaven (incl. BTW): 

 Bijdrage aan toegangsborden Binnenveldse Hooilanden € 1.000 
Website hosting en domein € 100 
Kleding coördinator Groene Grens € 300 
Locaties voor vergaderingen etc. € 500 
Ontwerp en drukwerk folder € 700 
Educatie (vrijwilligers, VOG's, etc.)  € 300 
Onvoorzien € 300 
Uitgaven € 3.200 
  
Inkomsten -/- Uitgaven: € 0 

 

 

Samenstelling van bestuur 

Kees de Ruiter, voorzitter; 
Ingrid Luitse, secretaris; 
Rob Janmaat, eerst penningmeester/later lid; 
Frank Berendse, lid; 
Patrick Jansen, lid; 
Gert van der Meer, eerst lid/later penningmeester; 
Willem Hendriks, lid 
 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
 
Wageningen, 15 augustus 2020 
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Jaarrekening 2019; Stichting Mooi Binnenveld

(Goedgekeurd door stichtingsbestuur in oktober 2020)

I. Balans (na resultaatbestemming)
31-12-2019 31-12-2018 

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa: aangekochte grond 412.157 0

Immateriële vaste activa 0 0

Subtotaal 412.157 0

Vlottende activa
Debiteuren (met 5-jr periodieke giften) 80.800 98.800 
Belastingdienst: teruggave 4e kw 2019 2.296 6.919

Gm Veenendaal GG 2019 onderhoudswerk: MB-factuur eind 2019 28.686 15.502 
Overige vorderingen: vooruitbetaalde administratie kosten aan Bosgroep MN 

voor 2020-24 aanvragen en monitoring van SNL-beheersubsidies BH 2021-25 13.500 
Liquide middelen 21.538 246.074 

Subtotaal 146.820 367.294 
Totaal 558.977 367.294

Passiva

Eigen vermogen
Algemene exploitatiereserve Central Office 7.110 4.429

Exploitatiereserve Vereniging Mooi Binnenveld 822 
Exploitatiereserve PNUM project 0 896 
Exploitatiereserve Groene Grens 2.479 1.791

Exploitatiereserve beheer Binnenveldse Hooilanden -2.700

Bestemmingsreserve grondaankoop 118.047 345.500 
Waarde van natuurgrond in eigendom (dus niet gedekt door leningen): 322.453 

Subtotaal 448.212 352.616 
Voorzieningen

Subtotaal 0 0

Kortlopende schulden
Crediteuren 20.980 12.990 
Overlopende passiva 31 1.688

Te betalen belastingen & premies sociale verz. 0 0

Te besteden subsidies en bijdragen 0 0

Schulden aan het personeel 0 0

Overige schulden: tijdelijke lening Provincie voor aankoop grond 89.704 0

Overige schulden: vooruitontvangen Vereniging contributies 2020 50

Subtotaal 110.765 14.678 

Totaal 558.977 367.294
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II. Staat van baten en lasten; 2019 

Werkelijk 2019 
Baten

1a Opbrengst 2019 nieuwe eenmalige donaties voor grond 16.000
1b Opbrengst 2019 nieuwe 5j donaties voor grond 9.000

2a Opbrengst 2019 Vereniging MB: lidmaatschapsgelden 2019 725

2b Opbrengst 2019 Vereninging MB: excursie gelden 190

3 Gem. Veenendaal subsidie onderhoud Groene Grens 48.707

4 Giften & Trainer vergoedingen in 2019 voor CO 1.692

5
Overige 2019 baten: CO Opbrengst Afrondingverschillen 
Belastingdienst bij Omzetbelasting 2

Beschikbaar voor doelstelling 76.317

Lasten

1
Kosten beheer BH: 2019 administratie kosten Bosgroep MN in
SNL-subsidie aanvraag 2020  2.700

2 Kosten: verwerving donaties & bank & administratie CO 804

3 Kosten Vereniging Mooi Binnenveld 93

4 Communicatiekosten t.b.v. doelstelling PNUM 896

5 Inkopen natuurbeheer en onderhoud GG 46.228
6 Overige lasten (debiteuren)

Totale lasten 50.721

(lasten besteed aan doelstelling 49.824 ) 

Saldo van baten en lasten 25.596

0

Resultaat 25.596 

Resultaatsbestemming
BH: Naar bestemmingsreserve grondaankopen 25.000

BH: bemiddeling subsidie 2020 door Bosgroep MN -2.700 
Naar PNUM project Vergroting Betrokkenheid -896 
Groene Grens Onderhoud 2.479

Vereniging Mooi Binnenveld 822

Central Office Mooi Binnenveld 888

Financieel beeld 2019 t.o.v. doelstelling
Baten beschikbaar voor doelstelling 76.317

Besteed aan doelstelling

- PNUM Communicatiekosten 896

- Groene Grens Onderhoud 46.228

- Bestemmingsreserve grond 25.000

- Beheer BH - subsidie aanvraag 2020 2.700
Besteed aan doelstelling 74.824 98,0%
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Grondslagen van de financiële verslaglegging  

Algemeen 

Voor het eerst is getracht de jaarrekening van MB op te stellen in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving C1 (Kleine organisaties zonder winststreven).  

Boekjaar: het boekjaar 2019, de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.  

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro’s en zijn afgerond op hele bedragen. Omdat totalen de 
som zijn van bedragen in twee decimalen, kunnen door de afronding kleine afwijkingen in deze totalen ontstaan.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde.  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar worden in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.  

Waardering 

Materiële vaste activa 

De betaalde bedragen voor de aanschaf van de natuurgrond zijn niet als kosten opgenomen in deze 
financiële rapportage maar staan onder de activa op de balans.  

Met uitzondering van de aangeschafte natuurgrond vindt in principe de waardering van alle andere 
materiële vaste activa plaats tegen de aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen. Echter, 
goederen met een aanschafprijs van onder de EUR 1000 worden meteen afgewaardeerd en geboekt als 
werkelijke kosten. Goederen met een aanschafprijs boven de drempelwaarde van EUR 1000, worden 
afgeschreven over meerdere jaren afhankelijk van de aanschafprijs en de geschatte levensduur. Echter, 
tot en met 2019, heeft MB nog geen goederen aangeschaft boven deze drempelwaarde. 

Vorderingen en schulden 

Schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde. Dit geldt ook voor de vorderingen maar dan 
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. In de periode 2016-2019 
bleken echter alle vorderingen inbaar.  

Verwerking van resultaat 

Per specifiek project wordt het jaarlijkse behaalde positieve dan wel negatieve resultaat, toegevoegd 
aan de exploitatiereserve voor dit specifieke project. Het daaropvolgende jaar wordt dit oude resultaat 
onttrokken aan de exploitatiereserve van dit project en toegevoegd aan de algemene CO-exploitatie 
reserve voor Mooi Binnenveld. Zo blijven jaarlijkse behaalde resultaten per project inzichtelijk voor 
management doeleinden.  
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…./vervolg op volgende blz. 

III. Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018 
ACTIVA 

Vaste activa 
Materiële vaste activa
1a Gronden en terreinen: al betaald met eigen MB geld 252.453 
1b Gronden en terreinen: al betaald via bijdrage 2019 Prins Bernhard 
Cultuurfonds (werd direct aan notaris betaald tbv MB) 70.000 

1c Gronden en terreinen (met uitgestelde betaling) 89.704 
Subtotaal 412.157 0

Immateriële vaste activa
Ontwikkelingskosten website 0 0

Subtotaal 0 0

Subtotaal vaste activa 412.157 0

Vlottende activa 
Te vorderen subsidies / bijdragen

0
Subtotaal 0 0

Debiteuren
Toezeggingen aankoop 10 certificaten in 2017 (5-j): nog te ontvangen 4.000 6.000 

Toezeggingen aankoop 116 certificaten (5-j) in 2018: nog te ontvangen 69.600 92.800 

Toezeggingen aankoop 9 certificaten (5-j) in 2019: nog te ontvangen 7.200 

Belasting dienst teruggave BTW 4e kw 2019 2.296 6.919 

Gm Veenendaal GG 2019 onderhoudswerk: MB-factuur; 20-12-2019 (BTW 
al verrekend in 2019) 28.686 15.502 

Subtotaal 111.782 121.221 

Overige vorderingen
Overlopende activa; vooruitbetaling BH: 2020-24 administratieve kosten 
Bosgroep MN  SNL-subsidies voor 2021-25 (alle BTW verrekend in 2019) 

 13.500 
Subtotaal 13.500 0

Liquide middelen
Kas 0 

Rekening courant 16.538 56.074 

Spaarrekening 5.000 190.000 
Subtotaal 21.538 246.074 

Subtotaal vlottende activa 146.820 367.294

TOTAAL ACTIVA 558.977 367.294
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PASSIVA

Eigen vermogen

Exploitatiereserve Central Office (CO)
Stand aanvang boekjaar 4.429 

Bij: toevoeging resultaatbestemming 1.692 
Bij: afrondingsverschillen voordeel van Belastingdienst (2018 en 2019) in 

Omzetbelasting verrekeningen 2 

Af: onttrekking resultaatbestemming -804 

Bij: toew ijzing 2018 resultaat Groene Grens aan CO 1.791 
Stand exploitatiereserve 7.110 4.429

Exploitatiereserve Mooi Binnenveld Vereninging
Stand aanvang boekjaar 0 

Bij: toevoeging resultaatbestemming 915 

Af: onttrekking resultaatbestemming -93 
Stand exploitatiereserve 822 0

Exploitatiereserve PNUM project 
Stand aanvang boekjaar 896 

Bij: toevoeging resultaatbestemming (gift) 0 

Af: onttrekking resultaatbestemming -896 
Stand exploitatiereserve 0 896

Exploitatiereserve beheer Groene Grens (GG)
Stand aanvang boekjaar 1.791 

Bij: toevoeging resultaatbestemming 48.707 

Af: onttrekking resultaatbestemming -46.228 

Af: toew ijzing 2018 resultaat GG aan Central Office -1.791 
Stand exploitatiereserve 2.479 1.791

Exploitatiereserve beheer Binnenveldse Hooilanden
Stand aanvang boekjaar 0 

Bij: toevoeging resultaatbestemming 0 

Af: onttrekking resultaatbestemming -2.700 
Stand exploitatiereserve -2.700 0

Bestemmingsreserve aankoop natuurgrond
Stand aanvang boekjaar 345.500 
Bij: toevoeging resultaatbestemming 25.000 
Af: onttrekking resultaatbestemming -252.453 

Stand bestemmingsreserve aankoop natuurgrond 118.047 345.500

Aangekochte grond met eigen Stichting MB geld
Stand aanvang boekjaar 0 
Bij: tegenwaarde stortingen naar notaris eind december 2019 (incl PBCF) 322.453 

Natuurgrond in eigendom: 322.453 

Subtotaal eigen vermogen 448.212 352.616

Kortlopende schulden

Crediteuren (2019 factuur; betaald in 2020)
Nog te betalen facturen (incl BTW want BTW werd al in 2019 opgegeven en 

verrekend):

Bosgroep Midden Nederland fact 1279; 30-12-2019 19.602 

Smit/Moormann notariaat fact 1370; 18-12-2019 54 

Belastingdst: 3-kw  2019 OZB  (aangifte & suppletie); 28-12-2019 678 

Aeres 14732 TK 2019 w k 49 t/m 52 ; 31-12-2019 646 

Totaal 20.980 12.990

Overlopende passiva (2020 factuur; betreffende 2019)
Nog te betalen facturen (incl BTW want BTW werd al in 2019 opgegeven en 

verrekend):

Kosten bank (4e kw artaal 2010) voor CO 31 

Totaal 31 1.688

Overige schulden
Resterend te betalen bedrag voor grondaankoop aan provincie 89.704 

Vooruitontvangen 2020-contributie van 2 leden in eind dec 2019 50 
Totaal 89.754 0

Subtotaal kortlopende schulden 110.765 14.678

TOTAAL PASSIVA 558.977 367.294  
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IV Toelichting op staat van baten en lasten; 2019 

Werkelijk 2019 
Baten 

1a Opbrengst 2019 nieuwe eenmalige donaties voor grond 16.000
1b Opbrengst 2019 nieuwe 5j donaties voor grond 9.000

2a Opbrengst 2019 Vereniging MB: lidmaatschapsgelden 2019 725 
2b Opbrengst 2019 Vereninging MB: excursie gelden 190 
3 Gem. Veenendaal subsidie onderhoud Groene Grens 48.707

4 Giften & Trainer vergoedingen in 2019 voor CO 1.692

5
Overige 2019 baten: CO Opbrengst Afrondingverschillen 
Belastingdienst bij Omzetbelasting 2

Beschikbaar voor doelstelling 76.317

Lasten 

1
Beheer BH: 2019 administratieve kosten Bosgroep MN in 
SNL subsidie 2020  2.700

2a Kosten verwerving donaties CO 636 
2b Administratie- en bankkosten CO 168 
3 Kosten Vereniging Mooi Binnenveld 93

4 Communicatiekosten t.b.v. doelstelling PNUM 896 
5 Inkopen natuurbeheer en onderhoud GG 46.228

6 Overige lasten (debiteuren)
Totale lasten 50.721

(lasten besteed aan doelstelling 49.824 ) 

Saldo van baten en lasten 25.596

0

Resultaat 25.596 

Resultaatsbestemming 
BH: Naar bestemmingsreserve grondaankopen 25.000

BH: SNL-subsidie 2020 – admin. kosten door Bosgroep MN -2.700 
Naar PNUM project Vergroting Betrokkenheid -896

Groene Grens Onderhoud 2.479

Vereniging Mooi Binnenveld 822 
Central Office Mooi Binnenveld 1.056

Financieel beeld 2019 t.o.v. doelstelling 
Baten beschikbaar voor doelstelling 76.317

Besteed aan doelstelling

- PNUM Communicatiekosten 896 
- Groene Grens Onderhoud 46.228

- Bestemmingsreserve grond 25.000

- Beheer BH – BMN-admin. kosten SNL-subsidie 2020 2.700
Besteed aan doelstelling 74.824 98,0%
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Overige gegevens 

Verwerking resultaten Stichting Mooi Binnenveld 

De positieve resultaat (EUR 1791) voor het project “beheer Groene Grens” behaald in 2018 is in 2019 conform de 
uitgangspunten voor de MB financiële boekhouding onttrokken aan de exploitatie reserve van dit project en 
toegevoegd aan de algemene CO-exploitatie reserve van Mooi Binnenveld. Ten aanzien van het behaalde positieve 
resultaat (EUR 2479) voor dit GG project in 2019 wordt voor 2020 eenzelfde procedure voorgesteld.  

Het PNUM project (Vergroting Burger Betrokkenheid – gesubsidieerd door de Prov. Gelderland) werd in 2019 
afgesloten. Met de laatste uitgaven in 2019 werd het totaal beschikbaar gestelde budget besteed; er bestaat nu 
geen exploitatiereserve meer.  

Het negatieve resultaat (EUR -2700) voor het project “beheer Binnenveldse Hooilanden” in 2019 komt door de 
administratieve kosten die vooruit betaald moeten worden aan de Bosgroep MN in verband met de verkrijging van 
de 2020 SNL- beheersubsidie. Verwacht wordt dat dit het komend jaar glad gestreken gaat worden; de subsidie 
voor 2020 is inmiddels toegekend.  

In 2019 werden nog eens 25 nieuwe “duizend euro” certificaten verkocht. Dit positieve resultaat (EUR 25000) is 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor grondaankopen. Mede hierdoor kon een groot deel van de 
grondaankoop direct betaald worden door de Stichting Mooi Binnenveld aan de notaris (EUR 252453). De 
welverdiende bijdrage (EUR 70000) van het Prins Bernard Cultuurfonds (PBCF) kwam ook ter beschikking in 2019; 
het PBCF maakte dit bedrag direct over naar de notaris in het depot voor de grondaankoop door de Stichting Mooi 
Binnenveld. Het resterend bedrag EUR 89704 (=412157 – 252453 – 70000) voor de grondaankoop moet door 
Stichting Mooi Binnenveld binnen 5 jaar betaald worden. Deze regeling is getroffen omdat MB te maken heeft met 
veel uitgesteld inkomen vanwege de periodieke betalingen door certificaathouders die een 5-jarige 
belastingovereenkomst met MB zijn aangegaan.  

De algemene exploitatie reserve (CO) voor de Stichting Mooi Binnenveld nam in 2019 toe van EUR 4429 naar EUR 
7110. Hieruit kan geconcludeerd worden dat we een gezonde stichting zijn met een goed financieel beheer. Wel 
zullen er het komend jaar enige noodzakelijke investering gedaan moeten worden (zoals harken; hooivorken; 
snoeigereedschap) om vrijwilligers effectiever te kunnen laten werken. 

Verwerking resultaten Vereniging Mooi Binnenveld 

De Vereniging Mooi Binnenveld wist het boekjaar 2019 af te sluiten met een positief resultaat (EUR 822). Het 
voorstel is om dit resultaat aan de exploitatie reserve van de vereniging toe te wijzen.  

 


