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Omschrijving van de doelstellingen van Stichting en Vereniging
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 algemene streven is gericht op:
 bevorderen van het behoud en herstel van natuur en landschap;
 bevorderen van zuiverheid van water, bodem en lucht, alsmede bescherming van stilte en duisternis;
 bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt.
Haar meer specifieke doelstellingen zijn:
a. aankoop, behoud en beheer van bedoelde terreinen in het Binnenveld;
b. bemoeiingen met de overheid, rechtspersonen en natuurlijke personen;
c. bijeenbrengen van gelden en middelen, nodig voor de bevordering van het doel.

Doelstelling Vereniging
De vereniging ondersteunt de stichting bij haar algemene streven en haar specifieke doelstellingen.
De meer specifieke doelstellingen van de vereniging zijn:
a. samenwerking met gelijkgerichte organisaties;
b. verrichten of doen verrichten van onderzoek en het verzamelen van gegevens,
c. geven van voorlichting en educatie;
d. uitgeven van publicaties.
Samenvattend komt het er in de praktijk op neer dat de Stichting verantwoordelijk is voor grondaankoop en
beheer (incl. subsidies en werknemers) en dat de Vereniging alle publieksgerichte activiteiten organiseert (bv.
excursies; organisatie vrijwilligers bij werkdagen en monitoring activiteiten; onderwijs gerichte activiteiten).
Zowel de Stichting als de Vereniging Mooi Binnenveld (MB) beogen niet het maken van winst.

Bestuursverslag van Stichting en Vereniging
Stichting Mooi Binnenveld 2021
Het jaar 2021 verliep weer totaal anders dan oorspronkelijk gedacht; de coronapandemie maakte dat vele
geplande publieksgerichte activiteiten afgelast werden. Gelukkig kon dit jaar de officiële opening van het
natuurgebied (zie voor details het Mooi Binnenveld 2021 jaarverslag) op 25 september 2021 wel doorgang vinden.
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Bij beheer en monitoring werden wel veel activiteiten ontplooid. Bestuursleden en vrijwilligers waren actief bij de
laatste Binnenveldse Hooilanden (BH) aanleg perikelen. De werkgroep beheer draaide op volle toeren.
Naast de al in 2020 toegekende jaarlijkse (6j; 2020-2025) SNL-subsidie voor de eerste aangekochte 44,4 ha, werd in
2021 de jaarlijkse (6j; 2021-2026) SNL-subsidie voor de iets later aangekochte 4,37 ha toegekend. Beide aanvragen
voor SNL-subsidie werden ingediend via de Bosgroep Midden Nederland.
Op 24 september 2021 loste de Stichting de lening (€ 89.704) af van de Provincie via de notaris. Deze lening had
SMB eerder verkregen omdat zij bij haar crowdfunding voor grondaankoop te maken had met vele uitgestelde
bijdragen (5j-periodieke bijdragen). Dit betekent dat nu alle grond (± 49 ha) eigendom is van de Stichting.
Voor het beheer van de Binnenveldse Hooilanden (BH) en van de Groene Grens (GG) zijn 2 deeltijd medewerkers in
dienst bij de SMB (contract voor onbepaalde tijd): Thomas Kroon (20%) en Nico de Koning (10%).
Het beheer van de Groene Grens (GG) -onder leiding van het MB-staflid T. Kroon- werd succesvol uitgevoerd. Het
beheerscontract met Gemeente Veenendaal zal nog drie jaar voortduren.

Vereniging Mooi Binnenveld 2021
Naast de Stichting MB (SMB) werd in 2019 de Vereniging Mooi Binnenveld (VMB) opgericht. De vereniging draagt
zorg voor de organisatie van alle publieksgerichte activiteiten. De samenstelling van het bestuur van de Vereniging
MB is in principe identiek aan de samenstelling van het bestuur van de Stichting MB (personele unie). Door deze
opzet heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging MB invloed - alhoewel indirect -op het beleid
van de Stichting MB; zij stelt immers de leden van het Bestuur vast.
In 2021 zou de vereniging zorgdragen voor de organisatie en begeleiding van alle publieksgerichte activiteiten.
Helaas moesten vele geplande activiteiten afgelast worden vanwege corona. Gelukkig kon aan het
monitoringsoverleg (dat de wetenschappelijke adviescommissie ondersteunt) wel door vele monitoring groepen
enthousiast deelgenomen worden. Verder was een selectie aan kundige vrijwilligers betrokken bij de
veldmonitoring. Daarnaast konden enkele veldactiviteiten wel doorgang vinden (verwijdering van populier opslag
en wilgen zaailingen in BH; sommige BH- en GG-excursies; bezoek van een aantal schoolklassen aan de BH;
onderhoud en snoei houtsingel in GG). Ook werd er veel tijd en meer geld besteed aan de ontwikkeling van de
nieuwe website voor Mooi Binnenveld die meer recht doet aan de interne verschuiving van “crowdfunding” naar
“beheer en organisatie van vrijwilligersactiviteiten”. Daarnaast werd de productie van een filmpje over de
crowdfunding en samenwerking tussen MB en de Coöp Binnenveldse Hooilanden gefaciliteerd.
Vanwege corona werd de najaar-2021 ALV uitgesteld; deze vond pas plaats op 2 februari 2022 (digitaal). Vanwege
het bewust kiezen voor een ander organisatie format (bv. digitaal) bleven de uitgaven voor de Vereniging beperkt.

Uitgangspunten voor de MB financiële administratie van Stichting en Vereniging
In 2019 en 2020 werden de financiële verslagen van vereniging en stichting nog gecombineerd tot in een verslag.
Beide organisaties maakten toen ook nog gebruik van dezelfde bankrekening; boekhoudkundig werd er zorg
gedragen voor de scheiding van de financiën zodat deze transparant konden worden gepresenteerd voor
Vereniging en Stichting. Op advies van de 2020 kascommissie en vanwege de forse groei in het ledental van de
Vereniging werd in 2021 een aparte rekening voor de Vereniging geopend bij de Triodos bank. Mede hierdoor
worden er nu dus twee aparte financiële verslagen gepresenteerd.
Bij de Stichting 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 SMB 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.

4

In de periode 2019-20 werd nog gekozen voor een gezamenlijke handmatige financiële administratie (in Excel)
waarbij kosten en baten toegewezen worden aan een kostensoort (bv. communicatie) binnen een specifiek project
(bijv. kostenplaats Groene Grens). In deze administratie was het vrij eenvoudig om de financiële administratie van
de Vereniging inzichtelijk te houden; deze kende immers een aparte kostenplaats. Maar voor 2021 is gekozen voor
een andere opzet. De Stichting en Vereniging kennen nu ieder hun eigen boekhouding en een eigen bankrekening.
De huidige SMB-administratie kent echter ook een algemene kostenplaats (Central Office = CO). Hier worden
enkele niet direct toe te wijzen kosten (bijv. bankkosten) en inkomsten (Tennet vergoeding voor hoogspanningsmasten) op geboekt. Daarnaast wordt deze kostenplaats gebruikt voor de creatie van een algemene exploitatiereserve voor de SMB-organisatie. Deze reserve mag tot maximaal € 20.000 groeien om de totale werkgeverslasten
voor een volledig jaar voor de in loondienst zijnde werknemers af te kunnen dekken. De VMB-administratie kent
ook een algemene exploitatiereserve waar jaarlijks een positief dan wel negatief resultaat aan toegewezen wordt.
In de periode 2019-2020 werd een eventuele jaarlijkse positief dan wel negatief resultaat voor een projectmatige
SMB-activiteit pas het daaropvolgende jaar onttrokken aan de exploitatiereserve van deze SMB-activiteit en
toegevoegd aan de SMB-CO-exploitatiereserve. Op advies van de 2020 kascontrole commissie heeft het bestuur
besloten deze procedure te vereenvoudigen. Een positief dan wel negatief resultaat wordt vanaf nu direct
toegewezen in het jaar van rapportage. Het bestuur heeft echter wel besloten om - naast de al bestaande
bestemmingsreserve voor toekomstig aankoop natuurgrond - een voorziening te creëren voor toekomstig groot
onderhoud (vlonder/hek/afrastering/pad). De creatie van en jaarlijkse toevoegingen aan deze specifieke
bestemmingsreserve en voorziening is ook veel meer in lijn met de doelstellingen van Stichting Mooi Binnenveld.
De 2021 financiële verslaglegging is gebaseerd op deze uitgangspunten voor de MB-financiële administratie.
Wanneer in de toekomst meer projectmatige activiteiten uitgevoerd gaan worden door de Stichting, moet een
functioneel softwarepakket aanschaft worden. De financiële administratie moet dan meer ingericht worden 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 individuele projectleiders (budgethouders).

2021 begrotingen van Stichting en Vereniging
Stichting Mooi Binnenveld 2021
De SMB-organisatie en administratie wordt dus gekenmerkt door de aansturing van voornamelijk projectmatige
activiteiten. De meeste activiteiten kennen een specifieke opdrachtgever en een toegewezen subsidiebedrag.
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.
Met betrekking tot de Binnenveldse Hooilanden is de administratieve hulp ingeroepen van de Unie van
Bosgroepen ter verkrijging van de SNL-subsidies. De 2021 SNL-subsidie (€77.545) voor de eerste 44,4 ha liep
binnen op 11 mei 2021. De SNL-subsidie voor de later gekochte 4.37 ha (periode 2021-26) werd toegekend in
november 2021; de jaarlijkse uitbetaling (€8.534) zal echter vertraagd uitbetaald worden en wel in het voorjaar
van het jaar volgend op het subsidiejaar (het 2021-subsidiebedrag wordt dus pas gestort in het voorjaar van 2022).
In juli 2021 komt het heugelijke bericht dat de SNL-subsidie verhoogd wordt (per 1 jan 2021). Het
Standaardkostprijs percentage (SKP%) stijgt van 75% naar 84%. Dit betekent dat de 2021 SNL subsidie voor de
eerste 44,4 ha verhoogd wordt van € 77.546 naar €86.850 (€ 9.305 per subsidie jaar extra). Deze verhoging zal pas
in het voorjaar van 2022 uitgekeerd worden. De toegekende 2021 SNL-subsidie voor die andere 4,37 ha is al
berekend op basis van dit nieuwe SKP%. Om het overzicht te vergemakkelijken is deze SKP% verhoging van de SNLsubsidie alvast volledig meegenomen aan de inkomsten kant in onderstaande 2021 BH begroting.
De post onvoorzien kan gebruikt worden voor de eventuele aanschaf van materialen voor beheermaatregelen
waarin vrijwilligers participeren. De post kan ook gebruikt worden voor extra toegangsborden of bij notariskosten.
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Het voorziene grote positieve resultaat komt voort uit de lage overheadkosten van de Stichting MB. Onbetaalde
vrijwilligers doen de monitoring, de administratie, de excursies en een deel van het beheer. De afvoer/stort kosten
van maaisel zijn laag doordat het maaisel lokaal door de boeren Coop-BH benut wordt in de productie van Bokashi.

Begroting MB Beheer Binnenveldse Hooilanden - 2021
2021 Inkomsten (SNL beheersubsidie en recreatietoeslag; voor 44,4 ha +4,37 ha):
0,14
ha
Moeras
2,23+0,15 ha
Zoete plas
27,81
ha
Trilveen
9,33+3,97 ha
Nat schraalland
3,80+0,25 ha
Kruiden en fauna-rijk grasland
0,60
ha
Dennen-, eiken en beukenbos
0,49
ha
Rivier- en beekbegeleidend bos
Inkomsten:
2021 Uitgaven (incl BTW):
20
ha
Trilveen (maaien)
Trilveen (maaisel afvoeren voor Bokashi)
20
ha
Nat schraalland (maaien)
Nat schraalland (maaisel afvoeren voor Bokashi)
5
ha
Kruidenrijk grasland (maaien en maaisel afvoeren; incl kades)
Beheer wandelpaden
Groot onderhoud (flonder/omheining/hek (reserveringspost)
Unie van Bosgroepen: lidmaatschap, offerte, administratie
Watersysteemheffing 44 ha onbemalen Natuur
Coördinator 0,75 d/week=300uur @ €40/uur (BTW nvt)
Onvoorzien (ca 5%)
Uitgaven:
Inkomsten -/- Uitgaven:

€ 71
€ 277
€ 66.255
€ 27.509
€ 1.118
€ 104
€ 51
€ 95.385
€ 16.674
4.900
€ 16.674
€ 4.901
€ 3.583
€1.000
€ 5.000
€ 3.868
€ 1.000.
€ 12.000
€ 3.000
€ 72.600
€ 22.785

In de Groene Grens is de stichting verantwoordelijk voor het beheer in 2021 in opdracht van de Gemeente
Veenendaal. Onderstaande sluitende begroting werd ingediend en vormt de basis voor de eindafrekening.

Begroting MB Beheer Groene Grens - 2021
2021 Inkomsten (Gemeente Veenendaal; excl. BTW):

€ 69.490

2021 Uitgaven (excl. BTW):
1) reguliere uitgaven 2021 voor beheermaatregel:
Maaien ca. 8 ha nat schraalland en kalkmoeras (circa 60 ton)
Afvoeren maaisel 8 ha nat schraalland (ca. 45 ton)
Maaien en afvoeren 12 ha nat schraalland (regulier materieel)
Maaien en afvoeren 6,5 ha hooiland (2x per jr)
Schonen B- en C-watergangen (2.000 m)
Storten slootmaaisel B- en C-watergangen
Schonen Nieuwe Wetering
Storten slootmaaisel Nieuwe Wetering
Maaien riet- en lisdoddezone Noord (200 m)
Kruidenrijke akkers (bewerken, zaaien en oogsten)
Maaien elementen met bosmaaier (2x per jr; €300); verwijderen wilg/els opslag (€500)
Kwaliteitsimpuls: verwijderen wilg- en els-opslag (Natuurzorg)
Arbeid SMB en overleg (€10.750) en reiskosten (€300)
Onvoorzien
Subtotaal reguliere uitgaven
2) eenmalige uitgaven 2021 voor beheermaatregel:
Aanvullend maaien nat schraalland (tegengaan opslag els, wilg en riet)
Vegetatie voor oeverzwaluwwand verwijderen
Inboeten laanbomen Zuid (5x wilg en 6x els)
Vormsnoei laanbomen Zuid en solitaire bomen Noord
Afwateringsgoot nat schraalland zuid herstellen
Extra lengte schonen Nieuwe Wetering plus storten maaisel
Poelen opschonen (€500) en maaien natte rietstrook achter woningen Zuid (€750)
Houtsingels dunnen (€500) en Wilgen knotten (€500)
Afvoeren/versnipperen snoeihout
Subtotaal eenmalige uitgaven
2021 Uitgaven (excl. BTW):
Inkomsten -/- Uitgaven:
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€ 5.600
€ 1.950
€ 9.000
€ 9.750
€ 3.100
€ 2.350
€ 1.750
€ 2.250
€ 550
€ 3.500
€ 300
€ 1.440
€ 11.050
€ 2.500
€ 55.090
€ 1.250
€ 750
€ 1.500
€ 2.150
€ 1.000
€ 4.500
€ 1 250
€ 1.000
€ 1.000
€ 14.400
€ 69.490
€0

De Stichting MB is betrokken bij enkele publieksgerichte activiteiten (de meeste van deze activiteiten zijn voor de
Vereniging). De activiteiten voor de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. De geldbedragen die hierin rond
gaan zijn vaak nihil of soms zelfs positief.

Vereniging Mooi Binnenveld 2021
De vereniging is eind april 2019 opgericht. Door de recente start is de 2021 begroting van de vereniging nog
beperkt. De inkomsten komen vooral voort uit de contributies van leden, giften en ontvangen donaties voor de
organisatie van op maat gesneden excursies voor andere instituten/verenigingen Deze excursies worden
georganiseerd en uitgevoerd door een uitgebreide groep van vrijwilligers (onder leiding van een speciale excursie
coördinator).
Uitgaven zijn voorzien voor website, brochures, folders, terreinborden, vergaderingen en voor hesjes en
materialen voor veldwerk. In de digitaal gehouden ALV op 25 november 2020 wordt onderstaande 2021 begroting
gepresenteerd en goedgekeurd.

Begroting Vereniging Mooi Binnenveld - 2021
2021 Inkomsten:
Contributie leden (gebaseerd op groei naar 100 leden @ €25)
Donaties (voor organisatie excursies)
Inkomsten

Begroot bedrag voor 2021
€ 2 500
€ 350
€ 2.850

2021 Uitgaven (incl. BTW):
Bijdrage aan toegangsborden Binnenveldse Hooilanden
Website hosting en domein
Hesjes (veld) en andere materialen voor vrijwilligers en coördinatoren
Locaties voor vergaderingen etc.
Ontwerp en drukwerk promotiemateriaal
Materialen voor specifiek onderzoek (flora, fauna, bodem)
Educatie (vrijwilligers, VOG's, stagevergoeding)
Onvoorzien
Uitgaven
Inkomsten -/- Uitgaven:

€ 300
€ 200
€ 300
€ 500
€ 600
€ 350
€ 500
€ 100
€ 2.850
€0

Samenstelling van bestuur (personele unie voor Stichting en Vereniging)
Kees de Ruiter, voorzitter;
Ingrid Luitse, secretaris;
Gert van der Meer, (penningmeester tot 30 juni 2021; daarna lid);
Rob Janmaat, lid;
Patrick Jansen, lid;
Willem Hendriks, lid;
Dick van der Hoek, lid
Fons Koomen, lid
Willem Heemskerk, lid
Driek Enserink (penningmeester vanaf 1 juli 2021)
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte kosten (bijv. bij aanschaf van
materialen) worden wel vergoed na indiening van een declaratie.
Wageningen, 11 april 2022

7

Jaarrekeningen 2021
Grondslagen van de financiële verslaglegging voor SMB en VMB
Algemeen
De jaarrekeningen voor SMB en VMB worden opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving C1 (kleine organisaties zonder winststreven).
Het boekjaar 2021 omvat de periode vanaf 1 jan 2021 t/m 31 dec 2021. De in de jaarrekeningen opgenomen
bedragen luiden in euro’s en zijn afgerond op hele bedragen. Omdat totalen de som zijn van bedragen in twee
decimalen, kunnen door 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. Activa en passiva zijn
opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Waardering
Materiële vaste activa
Eventuele betaalde bedragen voor de aanschaf van de natuurgrond door SMB zijn niet als kosten opgenomen in de
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 door SMB of VMB plaats tegen de aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen. Echter,
goederen met een aanschafprijs van onder de €450 worden meteen afgewaardeerd en geboekt als werkelijke
kosten. Goederen met een aanschafprijs boven de drempelwaarde van €450, worden afgeschreven over meerdere
jaren afhankelijk van de aanschafprijs en de geschatte levensduur. Echter, tot en met 2021, heeft SMB nog maar 1
apparaat aangeschaft boven deze drempelwaarde nl. een accubosmaaier van Stihl (€1.386 excl. BTW).

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 2016-2021 waren echter alle
vorderingen inbaar. Alle SMB-certificaathouders met een 5-jarige periodieke gift constructie betaalden tot nu toe
steeds op tijd. Zelfs bij overlijden van de certificaathouder besloot de familie de periodieke betalingen over te
nemen. Alle VMB-leden voldeden tot nu toe steeds hun jaarlijkse contributie op tijd en volledig.

Verwerking van resultaat
Tot en met 2020 werd per specifiek SMB-project het jaarlijkse behaalde positieve dan wel negatieve resultaat,
toegevoegd aan de exploitatiereserve voor dit specifieke SMB-project. Het jaar daarop werd dit oude resultaat
onttrokken aan de exploitatiereserve van dit project en toegevoegd aan de algemene SMB-CO-exploitatie reserve.
Zoals eerder vermeld heeft het bestuur besloten deze procedure te vereenvoudigen. Een positief dan wel negatief
resultaat wordt vanaf nu direct toegewezen in het jaar van rapportage.
Met betrekking tot de Binnenveldse Hooilanden is besloten om naast de al bestaande “toekomstige aankoop
natuurgrond”-reserve, een voorziening te creëren voor “toekomstig groot onderhoud in de BH”. Jaarlijks zal vanuit
het BH-“resultaat” eerst een bedrag van €5000 toegewezen worden aan deze voorziening (in 2021 wordt € 10.000
toegewezen om zowel 2020 als 2021 te includeren). Resteert er na deze voorziening dan nog een positief resultaat
dan krijgt verdere toewijzing aan de “toekomstige aankoop natuurgrond”-reserve de voorkeur boven toewijzing
aan de algemene SMB-CO exploitatie reserve. Met betrekking tot de Groene Grens zal een positief resultaat ook
jaarlijks direct worden toegewezen waarbij toewijzing aan de reserve “toekomstige aankoop natuurgrond” de
voorkeur krijgt boven toewijzing aan de algemene SMB-CO exploitatie reserve.
Toevoegingen aan deze bestemmingsreserve en voorziening zijn meer in lijn met de SMB-doelstellingen.
Voor de VMB geldt dat het jaarlijkse positieve dan wel negatieve resultaat direct wordt toegewezen aan de
algemene reserves van de Vereniging.
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Jaarrekening 2021; Stichting Mooi Binnenveld
(Goedgekeurd door stichtingsbestuur op 11 april 2022)

I. Balans Stichting Mooi Binnenveld

(na resultaatbestemming)
31-12-2021

31-12-2020

Materiële vaste activa: natuurgrond SMB

412.157

412.157

Materiële vaste activa: apparatuur SMB (af te schrijven in 5j)

832
412.989

1.109
413.266

Activa
Vaste activa
Subtotaal

Vlottende activa
Te vorderen subsidies/bijdragen: via Bosgroep MN- resterende deel SNL subsidies

17.839

Debiteuren (met 5-jr periodieke giften)

27.400

54.600

36.046

33.877

Overige vorderingen: vooruitbetaalde admin kosten Bosgroep MN -SNL-subsidie beheer

10.004

10.800

Liquide middelen

21.840

65.129

Subtotaal

113.130

165.138

Totaal Stichting

526.118

578.404

10.564

8.143

Belastingdienst: teruggave 4e kw Omzetbelasting GG

369

Gm Veenendaal GG onderhoudsw erk: MB-factuur
Waterschap GG retentie gebied beheer: MB-factuur

363

Passiva
Eigen vermogen
Algemene exploitatiereserve Central Office
Exploitatiereserve Groene Grens

0

3.442

Exploitatiereserve beheer Binnenveldse Hooilanden

0

26.286

Bestemmingsreserve toekomstige grondaankoop

88.843

119.547

Subtotaal

412.157
511.564

322.453
479.870

Subtotaal

10.000
10.000

0
0

Eigen vermogen in de vorm van natuurgrond

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud BH (vlonder, omheining,paden)

Kortlopende schulden
Crediteuren

0

0

Overlopende passiva

0

8.243

Te betalen belastingen & premies sociale verz.

4.554

586

Te besteden subsidies en bijdragen

0

0

Reservering vakantierechten personeel

0

0

Subtotaal

0
4.554

89.704
98.533

Totaal Stichting

526.118

578.404

Overige schulden: tijdelijke lening Provicie voor aankoop natuurgrond
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II. Staten van baten en lasten Stichting MB; boekjaar 2021
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

Baten Stichting
1

Opbrengst nieuw e eenmalige en 5-jarige donaties voor grond

2

SNL subsidie voor beheer Binnenveldse Hooilanden

3a Gem. Veenendaal subsidie voor beheer Groene Grens
3b Overige baten voor Groene Grens
4

Overige baten Central Off ice (CO)
Baten voor Stichting

5.000

1.500

95.385

77.545

54.790

53.297

1.427
646

3
1.677

157.249

134.023

Lasten Stichting
2

Inkopen natuurbeheer en onderhoud Binnenveldse Hooilanden

60.678

51.260

3

Inkopen natuurbeheer en onderhoud Groene Grens

54.422

49.859

4

Kosten verw erving donaties & bank & administratie CO

455

424

5

Voorziening groot onderhoud BH (bijv. vlonder): 2jr @ € 5.000
Lasten voor Stichting

10.000
125.555

101.542

Resultaat Stichting

31.694

32.481

5.000

1.500

Resultaatsbestemming Stichting
Naar bestemmingsreserve grondaankopen uit eenmalige donaties
Naar bestemmingsreserve grondaankopen uit resultaat

25.000

Binnenveldse Hooilanden beheer resultaat uit 2020 (toegew ezen in 2021)

26.286

Groene Grens beheer resultaat uit 2020 (toegew ezen in 2021)

3.442

Naar Central Office Mooi Binnenveld uit 2021 resultaat

1.502

Binnen Central Of fice Mooi Binnenveld
Totaal bestemmingen

191

1.253

31.694

32.481

157.249

134.023

5.000

1.500

Financieel beeld t.o.v. doelstelling Stichting
Baten beschikbaar voor doelstelling
Besteed aan doelstelling:
- Bestemmingsreserve grond - eenmalige donaties
- Bestemmingsreserve grond - via resultaatbestemming

25.000

0

- Voorziening groot onderhoud BH - 2j

10.000

0

- Binnenveldse Hooilanden: Onderhoud & Beheer

60.678

51.260

- Groene Grens: Onderhoud & Beheer

54.422

49.859

Besteed aan doelstelling Stichting

155.100

102.618

in %

98,6%

76,6%
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III. Toelichting op de balans Stichting Mooi Binnenveld
31-12-2021

31-12-2020

412.157

322.453

0
412.157

89.704
412.157

1.109

1.386

Subtotaal

-277
832

-277
1.109

Subtotaal vaste activa

412.989

413.266

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
1. Gronden en terreinen:
1a: Natuurgrond SMB (eigen vermogen in de vorm van grond)
1b: Natuurgrond SMB met uitgestelde betaling (tijdelijke lening Provincie; afgelost in 2021)
Subtotaal
2 : Inventaris / apparatuur:
2a: Stand aanvang boekjaar van Stihl accubosmaaier (€1385,95 in 2020; 5j afschrijving)
Af: 2a: allocatie 2021 afschrijvingskosten Stihl Bosmaaier (5j-20%)

Vlottende activa
Te vorderen subsidies / bijdragen
1. Bosgroep MN - 2021 SNL subsidie voor 4,37 ha BH -verw acht in mei 2022

8.534

2. Bosgroep MN - verhoogd SKP% vanaf 2021 over 44,4 ha-verw acht in mei 2022

9.305

Subtotaal

17.839

0

Debiteuren
Toezeggingen aankoop 10 certificaten in 2017 (5-j): nog te ontvangen
Toezeggingen aankoop 116 certificaten (5-j) in 2018: nog te ontvangen
Toezeggingen aankoop 9 certificaten (5-j) in 2019: nog te ontvangen
Toezegging aankoop 1 certificaat (5-j) in 2020; nog te ontvangen
Gm Veenendaal GG beheer (MB-fct 2021-04; 16-dec-21; BTW in 2021 verrekend)

0

2.000

23.200

46.400

3.600

5.400

600

800

36.046

33.877

Belastingdienst teruggave OB - BTW 4e kw GG

369

Waterschap retentie GG

363
Subtotaal

63.446

89.209

Stand aanvang boekjaar (vooruitbetaling 44,4 ha BH: 2019-2024 adm. kosten Bosgroep MN
SNL-subsidie aanvraag voor 2020-25; €2700/jr)

10.800

13.500

Af: allocatie 2021 adm. kosten Bosgroep MN SNL-subsidie aanvraag 2022
stand einde boekjaar

-2.700
8.100

-2.700
10.800

Stand einde boekjaar 2021 (4,37 ha BH: 2021-2026 adm. kosten Bosgroep MN SNLsubsidie aanvraag voor 2021-26; €380,85/jr)

1.904

Overige vorderingen - Overlopende activa

Subtotaal

10.004

10.800

Liquide middelen
Kas

0

0

Rekening courant SMB - NL61 TRIO 0338 4134 13 (voor 2020 excl. VMB tegoed €3267)

21.840

60.139

Spaarrekening SMB - NL 76 TRIO 2019 0275 77 (opgeheven 20 dec 2021)
Subtotaal

0
21.840

4.990
65.129

Subtotaal vlottende activa

113.130

165.138

TOTAAL ACTIVA STICHTING

526.118

578.404

PASSIVA
Eigen vermogen
Exploitatiereserve Central Office (CO)
Stand aanvang boekjaar

8.143

7.110

Bij: toevoeging resultaatbestemming 2021

646

1.677

Af: onttrekking resultaatbestemming 2021

-455

-424

Bij: toew ijzing deel 2020 resultaat Groene Grens aan CO

442

2.479

Bij: toew ijzing deel 2021 resultaat Groene Grens aan CO

796

Bij: toew ijzing deel 2020 resultaat Binnenveldse Hooilanden aan CO

286

Bij: toew ijzing deel 2021 resultaat Binnenveldse Hooilanden aan CO

707

Stand exploitatiereserve

…./vervolg op volgende blz.
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10.564

-2.700
8.143

Exploitatiereserve beheer Groene Grens (GG)
Stand aanvang boekjaar
Bij: toevoeging resultaatbestemming
Af: onttrekking resultaatbestemming
Af: toew ijzing deel 2020 resultaat GG aan Central Office
Af: toew ijzing deel 2020 resultaat GG aan bestemmingsreserve aankoop natuurgrond
Af: toew ijzing deel 2021 resultaat GG aan Central Office
Af: toew ijzing deel 2021 resultaat GG aan bestemmingsreserve aankoop natuurgrond
Stand exploitatiereserve

3.442

2.479

56.217

53.300

-54.422
-442
-3.000
-796
-1.000

-49.859
-2.479

0

3.442

Exploitatiereserve beheer Binnenveldse Hooilanden
Stand aanvang boekjaar

26.286

-2.700

Bij: toevoeging resultaatbestemming

95.385

77.545

Af: onttrekking resultaatbestemming

-60.678

-51.260

-286

2.700

Af: toew ijzing deel 2020 resultaat BH aan Central Office
Af: toew ijzing deel 2020 resultaat BH aan bestemmingsreserve aankoop natuurgrond
Af: toew ijzing deel 2021 resultaat BH aan Central Off ice

-26.000
-707

Af: toew ijzing deel 2021 resultaat BH aan bestemmingsreserve aankoop natuurgrond

-24.000

Af: toew ijzing deel 2021 resultaat BH aan voorziening groot onderhoud BH (2jr)

-10.000

Stand exploitatiereserve

0

26.286

119.547
5.000
-89.704
3.000
1.000
26.000
24.000

118.047
1.500
0

88.843

119.547

Stand aanvang boekjaar
Bij: aflossing tijdelijke lening van Provincie voor aankoop natuurgrond
Eigen vermoge in de vorm van natuurgrond:

322.453
89.704
412.157

322.453
0
322.453

Subtotaal eigen vermogen

511.564

479.870

Stand voorziening

0
10.000
10.000

0

Subtotaal voorzieningen BH

10.000

0

0

0

Bestemmingsreserve toekomstige aankoop natuurgrond
Stand aanvang boekjaar
Bij: toevoeging - 2021 donatie van St Triodos Foundation
Af: onttrekking - aflossing in 2021 tijdelijke lening van Provincie voor aankoop grond
Bij: toew ijzing deel 2020 resultaat GG aan bestemmingsreserve aankoop natuurgrond
Bij: toew ijzing deel 2021 resultaat GG aan bestemmingsreserve aankoop natuurgrond
Bij: toew ijzing deel 2020 resultaat BH aan bestemmingsreserve aankoop natuurgrond
Bij: toew ijzing deel 2021 resultaat BH aan bestemmingsreserve aankoop natuurgrond
Stand bestemmingsreserve aankoop natuurgrond

Eigen vermogen in de vorm van natuurgrond SMB

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud BH (vlonder, omheining, paden,etc).
Stand aanvang boekjaar
Bij: Dotatie voor 2 jaar @ € 5000

Kortlopende schulden
Crediteuren (2021 factuur; betaald in 2022)
Totaal

Overlopende passiva (2022 factuur; betreffende 2021)
Nog te betalen facturen (incl BTW want BTW werd al in 2021 opgegeven en verrekend):
Kosten bank voor CO

0

43

Reisdeclaratie GG

0

10

Coop BH Bokashi maken

0

8.040

Coop BH maaien w andelpad

0

150

Totaal

0

8.243

4.554

586

Totaal

4.554

586

Resterend te betalen bedrag voor aankoop natuurgrond (lening Provincie)

0

89.704

Rente
Totaal

0
0

89.704

Subtotaal kortlopende schulden

4.554

98.533

TOTAAL PASSIVA STICHTING

526.118

578.404

Nog te betalen facturen (excl BTW want BTW verrekening in 2022)

Te betalen belastingen & premies sociale verz.
Belastingdst: Omzetbelasting 4e kw 2021; betaald 30 jan 2022

Overige schulden
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IV Toelichting op staten van baten en lasten SMB; 2021
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

Baten
1a Opbrengst nieuw e eenmalige donatie voor grond (St Triodos Foundation in 2021)
1b Opbrengst nieuw e 5-jarige donaties voor grond
2 SNL 2021 subsidie voor beheer Binnenveldse Hooilanden
3a Gem. Veenendaal subsidie voor beheer Groene Grens
3b Waterschap beheer retentiegebied Groene Grens

5.000

500

0

1.000

95.385

77.545

54.790

53.297

1.125

3c St van Lippe-Biesterfeld Foundation: begeleiding veldexcursie als onderw ijs-element
3d Overige 2021 baten GG: afrondingverschil bij Omzetbelasting berekening
4a Opbrengst CO w erving - restitutie boete 2021

300
2
100

4b Opbrengst CO overig: Tennet masten vergoeding 2021
Baten voor Stichting

3

546

1.677

157.249

134.023

Lasten
2a

Beheer BH: allocatie 2021 admin. kosten Bosgroep MN in SNL-subsidie aanvraag 2021; loopt via
balans post overlopende activa (€2700/jr)

2.700

2.700

2b Beheer BH: Inkopen natuurbeheer en onderhoud
2c Beheer BH: allocatie w erkgevers kosten (voor 2p @ 50%)

38.011

37.385

10.064

5.268

2d Beheer BH: voorheffing Omzetbelasting (onverrekenbaar)

9.903

5.906

3a Beheer GG: Inkopen natuurbeheer en onderhoud

43.765

41.162

3b Beheer GG: allocatie w erkgevers kosten (voor 2p @ 50%)

10.064

8.041

315

379

277

277

0

105

455

309

0

10

3c Beheer GG: reiskosten TK
Beheer GG: allocatie 2021 afschrijvingskosten Stihl Bosmaaier; loopt via balans post materiele
3d
vaste activa - apparatuur SMB (af te schrijven in 5j)
4a Kosten verw erving donaties CO
4b Bankkosten voor spaar en lopende rekening (incl. negatieve rente doorlopende rekening) CO
4c Bankkosten spaarrekening CO (w erd opgeheven in 2021)
5 Voorziening groot onderhoud BH(bijv. vlonder): voor 2jr @ €5.000

10.000
Lasten voor Stichting

125.555

101.542

Saldo van baten en lasten Stichting

31.694

32.481

Resultaat Stichting

31.694

32.481

5.000

1.500

Resultaatsbestemming
Naar bestemmingsreserve grondaankopen uit eenmalige donaties
Naar bestemmingsreserve grondaankopen uit 2021 BH & GG resultaten

25.000

Binnenveldse Hooilanden Beheer SMB resultaat uit 2020 (toegew ezen in 2021)

26.286

Groene Grens Beheer SMB resultaat uit 2020 (toegew ezen in 2021)

3.442

Naar Central Of fice Mooi Binnenveld uit 2021 GG en BH resultaten

1.502

Binnen Central Office Mooi Binnenveld
Totaal bestemmingen

191

1.253

31.694

32.481

157.249

134.023

5.000
25.000
10.000

1.500

Financieel beeld t.o.v. doelstelling Stichting
Baten beschikbaar voor doelstelling
Besteed aan doelstelling:
- Bestemmingsreserve grond - eenmalige donaties
- Bestemmingsreserve grond - via 2021 resultaatbestemming
- Voorziening groot onderhoud BH - voor 2jr
- Binnenveldse Hooilanden: Onderhoud & Beheer

60.678

51.260

- Groene Grens: Onderhoud & Beheer

54.422

49.859

Besteed aan doelstelling Stichting

155.100

102.618

in %

98,6%

76,6%

13

Toelichting en verwerking resultaten Stichting Mooi Binnenveld
Het positieve resultaat (€3.442) voor het project “beheer Groene Grens” behaald in 2020 is in 2021 - conform de
oude uitgangspunten voor de MB financiële boekhouding - met een jaar vertraging onttrokken aan de exploitatie
reserve van dit project. Dit oude 2020-resultaat wordt nu -conform de nieuwe uitgangspunten- deels toegewezen
aan de bestemmingsreserve “toekomstige aankoop natuurgrond” (€3.000) en deels toegevoegd aan de algemene
SMB-CO-exploitatie reserve (€442). Ten aanzien van het behaalde positieve resultaat (€1.796) voor dit GG-project
in 2021 wordt dezelfde nieuwe procedure gevolgd; een deel (€1.000) wordt toegewezen aan de “toekomstige
aankoop natuurgrond”-reserve en de rest (€796) wordt toegevoegd aan de algemene SMB-CO-exploitatie reserve.
Het grote positieve resultaat (€26.286) voor het project “beheer Binnenveldse Hooilanden” behaald in 2020 is in
2021 - conform de oude uitgangspunten voor de MB financiële boekhouding - met een jaar vertraging onttrokken
aan de exploitatie reserve van dit project. Dit oude 2020-resultaat wordt nu -conform de nieuwe uitgangspuntendeels toegewezen aan de “toekomstige aankoop natuurgrond”-reserve (€26.000), en deels toegevoegd aan de
algemene SMB-CO-exploitatie reserve (€286). Ten aanzien van het nog grotere behaalde positieve “resultaat”
(€34.707) voor dit BH-project in 2021 wordt eerst de voorziening “toekomstig groot onderhoud BH” aangevuld
(€10.000; voor 2020 en 2021). Wat resteert is het uiteindelijke resultaat (€24.707) en dit wordt – conform de
nieuwe uitgangspunten – deels toegewezen aan de “toekomstige aankoop natuurgrond”-reserve (€24.000), en
deels toegevoegd aan de algemene SMB-CO-exploitatie reserve (€707).
Deze grote positieve BH-resultaten zijn vooral te danken aan de inzet van onbetaalde vrijwilligers bij monitoring,
administratie en bij een deel van het beheer. Tevens blijven de kosten voor maaisel afvoer/stort beperkt omdat dit
maaisel in samenwerking met de Coöp. Binnenveldse Hooilanden gerecycled wordt tot Bokashi. Verwacht wordt
dat deze kosten iets zullen oplopen in de komende jaren vanwege de stijgende biomassa productie.
In 2021 wordt een donatie (€5.000) van de Stichting Triodos Foundation ontvangen die toegevoegd is aan de
bestemmingsreserve “toekomstige aankoop natuurgrond”.
Via de notaris lost (vanuit de reserve “aankoop natuurgrond”) de Stichting in 2021 de lening voor grondaankoop
(€89 704) van de Provincie af. Deze lening is in der tijd aangegaan omdat SMB te maken had met veel uitgesteld
inkomen vanwege de periodieke betalingen door certificaathouders die een 5-jarige belastingovereenkomst met
SMB zijn aangegaan. Alle grond is nu eigendom van de Stichting en het eigen vermogen in de vorm van
natuurgrond is nu gegroeid naar € 412.157. Door alle mutaties (onttrekking en toevoegingen) bedraagt eind 2021
de bestemmingsreserve “toekomstige aankoop natuurgrond” € 88.843. Om de gedachte te bepalen: dit is
voldoende om ongeveer 1 ha agrarische grond of 8 ha natuurgrond aan te kunnen kopen.
Zoals hierboven omschreven groeit de gecreëerde voorziening “toekomstig groot onderhoud BH” van nul naar
€10.000.
De algemene exploitatie reserve voor de Stichting (SMB-CO) neemt in 2021 toe van €8.143 naar €10.564. Zoals
eerder uitgelegd (p.4-5) onder de uitgangspunten mag deze reserve in de toekomst tot maximaal € 20.000 groeien
om de werkgeverslasten voor een volledig jaar voor de in loondienst zijnde werknemers af te kunnen dekken.
Al deze positieve resultaten duiden erop dat we een gezonde stichting zijn met een adequaat financieel beheer.
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Jaarrekening 2021; Vereniging Mooi Binnenveld
Goedgekeurd door bestuur (11 april 2022) en ALV van Vereniging MB (mei 2022)

I. Balans (na resultaatbestemming; 2021)
31-12-2021

31-12-2020

1. Gronden en terreinen:

0

0

2 : Inventaris / apparatuur:

0

0

0
0

0
0

Te vorderen subsidies / bijdragen

0

0

Debiteuren

0

0

Overige vorderingen - Overlopende activa

0

0

Subtotaal

4.836
4.836

3.267
3.267

Totaal activa

4.836

3.267

Subtotaal

4.686
4.686

3.267
3.267

Subtotaal

0

0

Subtotaal

150
150

0
0

Totaal

4.836

3.267

Activa
Vaste activa

3. Automatisering en programmatuur
Subtotaal

Vlottende activa

Liquide middelen (saldo op bank rekening op 31 dec)

Passiva
Eigen vermogen
Exploitatiereserve Vereniging Mooi Binnenveld

Voorzieningen
Kortlopende schulden
Overige schulden: vooruitontvangen Vereniging contributies

15

II. Staten van baten en lasten Vereniging MB; boekjaar 2021
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

3.600

2.050

Baten
Opbrengst VMB lidmaatschapsgelden
Allocatie vooruitbetaalde lidmaatschapsgelden (in 2019 voor 2020: 2p)
Opbrengst 2021 Vereniging MB: excursie gelden en gif ten
Baten voor Vereniging MB

0

50

526

345

4.126

2.445

0

0

Lasten
Bankkosten VMB voor lopende rekening (incl. negatieve rente)
Uitgaven Vereniging Mooi Binnenveld
- communicatie uitgaven (w ebsite, film, folder)
- kantoorkosten (ordners etc)
- kosten Openingsdag Binnenveldse Hooilanden
- kosten boompjestrekdag vijw illigers
- representatie kosten (presentjes sprekers; staf MB)

0
1.989
37
146
21
148

Omzetbelasting VMB (voorhef fingskosten BTW; onverrekenbaar)

366

Overige lasten (debiteuren)

0

0

0

Lasten voor Vereniging MB

2.707

0

Saldo van baten en lasten Vereniging MB

1.419

2.445

Resultaat

1.419

2.445

1.419

2.445

Resultaatsbestemming
Naar algemene reserve Vereniging Mooi Binnenveld

Financieel beeld 2021 t.o.v. doelstelling Vereniging MB
Baten beschikbaar voor doelstelling

4.126

Besteed aan doelstelling:

2.707
in %

16

65,6%

III. Toelichting op de balans Vereninging Mooi Binnenveld; 2021
31-12-2021

31-12-2020

1. Gronden en terreinen:

0

0

2 : Inventaris / apparatuur:

0

0

3. Automatisering en programmatuur

0

0

0

0

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

Subtotaal

Immateriële vaste activa
0

0

Subtotaal

0

0

Subtotaal vaste activa

0

0

Subtotaal

0

0

Subtotaal

0

0

Subtotaal

0

0

0

0

Rekening courant (aparte rek NL46 TRIO 0320 3385 09 geopend in 2021 voor VMB)
Subtotaal

4.836
4.836

3.267
3.267

Subtotaal vlottende activa

4.836

3.267

TOTAAL ACTIVA

4.836

3.267

4. Ontw ikkelingskosten (w ebsite)

Vlottende activa
Te vorderen subsidies / bijdragen
Debiteuren
Overige vorderingen - Overlopende activa
Liquide middelen
Kas

PASSIVA
Eigen vermogen
Exploitatiereserve Vereniging Mooi Binnenveld
Stand aanvang boekjaar

3.267

822

Bij: toevoeging resultaatbestemming
Stand exploitatiereserve

1.419
4.686

2.445
3.267

Subtotaal eigen vermogen

4.686

3.267

Stand voorziening

0

0

Subtotaal voorzieningen

0

0

Totaal

0

0

Totaal

0

0

Totaal

150
150

0
0

Subtotaal kortlopende schulden

150

0

TOTAAL PASSIVA

4.836

3.267

Voorzieningen

Kortlopende schulden
Crediteuren (2021 factuur; betaald in 2022)
Nog te betalen facturen

Overlopende passiva (2022 factuur; betreffende 2021)
Nog te betalen facturen

Overige schulden
Vooruitontvangen 2022 contributie VMB van 6 leden in eind dec 2021
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IV Toelichting op staten van baten en lasten Vereniging MB; 2021
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

3.600

2.050

Baten
Opbrengst VMB lidmaatschapsgelden @ € 25
Allocatie vooruitbetaalde lidmaatschapsgelden (in 2019 voor 2020: 2p)
Opbrengst 2021 Vereniging MB: excursie gelden en giften
Baten voor Vereniging MB

0

50

526
4.126

345
2.445

0

0

Lasten
Bankkosten VMB voor lopende rekening (incl. negatieve rente)
Andere uitgaven Vereniging Mooi Binnenveld:

- communicatie: onderhoud website en 5 mailacccounts
- communicatie: VDX website hosting fees
- communicatie: bijdrage voor filmpje BH
- communicatie: kosten voor druk folder VMB
- kantoorordners en scheidingsstroken
- representatie: lokatie kosten openingsfeest BH
- representatie: waarderingcertificaten Waterschap/Provincie - Opening
- representatie: koffie/koek/versnapering - Boompjestrekdag
- representatie: presentjes sprekers & MB staf

1.250
181
500
58
37
125
21
21
148
2.341

0

366

0

0

0

Lasten voor Vereniging MB

2.707

0

Saldo van baten en lasten Vereniging MB

1.419

2.445

Resultaat

1.419

2.445

1.419

2.445

Subtotaal
Omzetbelasting VMB (voorheff ingskosten BTW; onverrekenbaar)
Overige lasten (debiteuren)

Resultaatsbestemming
Naar algemene reserve Vereniging Mooi Binnenveld

Financieel beeld 2021 t.o.v. doelstelling VMB
Baten beschikbaar voor doelstelling

4.126

Besteed aan doelstelling:

2.707

in %

18

65,6%

Toelichting en verwerking resultaat Vereniging Mooi Binnenveld
De Vereniging Mooi Binnenveld wist het boekjaar 2021 af te sluiten met een positief resultaat (€1.419). Het
voorstel is om dit resultaat aan de algemene reserve van de vereniging toe te wijzen. Hierdoor zal deze algemene
reserve groeien van €3. 267 naar €4.686.
Dit positieve resultaat in 2021 is vooral te danken aan de grote aanwas in betalende leden (van 84 in 2020 naar144
betalende leden in 2021; geen opzeggingen in 2021). Dit is het resultaat van een actieve ledenwerfcampagne.
Vooral de inzet van vrijwilligers om als gastvrouw/heer te functioneren bij Knooppunt 13 (op drukke dagen
gedurende de corona tijd toen er geen excursies konden plaats vinden) wordt erg gewaardeerd en blijkt vele
nieuwe leden op te leveren.
Alhoewel er kostenbesparingen zijn vanwege de vele afgelastingen van activiteiten en door de digitale organisatie
van bijeenkomsten vanwege corona, wordt er meer geld uitgegeven voor promotiemateriaal. Veel aandacht en
enige extra kosten gaan zitten in de ontwikkeling van de nieuwe website. Daarnaast wordt een bijdrage geven aan
een promotiefilmpje, die de MB-crowdfunding en de samenwerking tussen partners (Mooi Binnenveld en de
Coöperatie Binnenveldse Hooilanden) goed voor het voetlicht brengt.
Alhoewel de officiële opening van het Binnenveldse Hooilanden natuurgebied plaats vindt op 25 september 2021
zijn de organisatie kosten voor MB erg beperkt. De bulk van de kosten worden gedragen door de Provincie en het
Waterschap. Daarnaast wordt de rest van de kosten ook nog eens gezamenlijk gedeeld. Maar met circa 200
deelnemers en mooi weer is het wel een geweldig succes.
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