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HTB accountants & adviseurs is een maatschap die bestaat uit rechtspersonen.
Op al onze diensten zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Inhoudsopgave
Verklaring
1

Samenstellingsverklaring van de accountant

4

Jaarrekening 2021
2
3
4
5
6
7
8

Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten over 2021
Algemene toelichting
Grondslagen voor financiële verslaggeving
Toelichting op balans
Toelichting op staat van baten en lasten
Overige toelichtingen

6
8
9
10
11
16
17

Verklaring

Aan het bestuur van
Stichting Landschap Het Groene Woud
Boxtelseweg 47
5298 VA LIEMPDE

Geacht bestuur,

1

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Landschap Het Groene Woud te Boxtel is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021
met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende
Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen
bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie
aanlevert.
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting
Landschap Het Groene Woud Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen
om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in
de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook
ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat
wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Best, 25 mei 2022

HTB accountants & adviseurs
namens deze,

P.A.M. van den Berg AA
Accountant-Administratieconsulent

Jaarrekening 2021
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Balans per 31 december 2021

2.1

Activa

(Na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2021
€

€

Vaste activa
Financiële vaste activa

500.000

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overlopende activa

60.643
77.448
138.091

Liquide middelen

1.126.656

Totaal

1.764.747
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2.2

Passiva

(Na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2021
€

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Bestemmingsfonds Deltaplan
Reserve Landschapsfonds

€

46.429
-375.598
92.124
-237.045

Langlopende schulden

1.463.971

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva

13.350
650
523.821
537.821

Totaal

1.764.747
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3

Staat van baten en lasten over 2021
2021
€

Baten

€

187.790
187.790

Brutomarge
Overige bedrijfskosten
Lasten uit hoofde van werkzaamheden
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

71.911
6.927
8.328
62.371
149.537

Som der kosten
Exploitatieresultaat

38.253

Resultaat na belastingen

38.253
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4

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
Basisgrondslagen

Stichting Landschap Het Groene Woud
Stichting
Boxtel
83402675
Commercieel

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Landschap Het Groene Woud, statutair gevestigd te Boxtel bestaan voornamelijk uit:
Het stimuleren en ondersteunen van de uitvoering van projecten gericht op natuurbeheer, op het versterken van de
landschappelijke kwaliteit, het bevorderen van de biodiversiteit en aanverwante doelen, zoals erfgoed, door onder meer;
- het faciliteren van het netwerk/gemeenschap, bestaande uit groepen vrijwilligers, overheden, organisaties en
ondernemingen die begaan zijn met en zich willen inspannen voor het natuur, landschap en erfgoed;
- het bijdragen aan en ondersteunen van internationaal, nationaal, regionaal en lokaal beleid op het gebied van duurzame
ontwikkeling;
- het uitdragen van de culturele identiteit van Het Groene Woud;
- actief bijdragen aan de ontwikkeling van Van Gogh Nationaal Park;
- het uitvoeren van aangegane (meerjarige) verplichtingen van zijn voorganger Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud,
waaruit de stichting is voortgekomen.

Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Liempde.
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5

Grondslagen voor financiële verslaggeving

5.1

Algemeen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven
(RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij
anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

5.2

Grondslagen voor waardering activa

Financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd op kostprijs of lagere bedrijfswaarde.
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen, alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.3

Grondslagen voor waardering passiva

Langlopende schulden
Rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

5.4

Grondslagen voor bepaling resultaat

Baten
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder
aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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6

Toelichting op balans

6.1

Financiële vaste activa
31 dec 2021
€

Overige vorderingen (langlopend)
Lening Stichting Natuurontwikkeling HGW

500.000

Totaal

500.000

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

Boekwaarde 1 januari 2021
Mutaties 2021
Verstrekking boekjaar

Boekwaarde 31 december 2021

Overige
vorderingen
(langlopend)

Totaal

€

€
-

-

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Toelichting
Lening Stichting Natuurontwikkeling HGW
De lening is verstrek aan Stichting Natuurontwikkeling HGW, welke het vervolgens verstrekt aan stichting Ark, met als doel
het realiseren van natuur binnen Het Groene Woud.
Stichting Natuurontwikkeling HGW stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van diegenen die leningen verstrekken
aan de stichting, welke gelden door de stichting worden doorgeleend aan de stichting Ark. Stichting Ark mag deze leningen
aansluitend aanwenden ter realisering van haar (natuur)doelen, meet in het bijzonder in Nationaal Landschap Het Groene
Woud.
a. de geldlening is verstrekt in 2021. De looptijd van de lening is gelijk aan de periode dat het daarmee verworven
onderpand toebehoort aan Ark, tenzij Ark besluit het bedrag van de lening geheel of gedeeltelijk aan te houden voor het
verwerven van andere gronden/objecten, waarop dan tevens hypotheek ten behoeven van de stichting dient te worden
gevestigd. Het aanhouden van deze gelden geschiedt niet binnen (het vermogen van) Ark maar binnen (het vermogen van) de
stichting;
b. Er wordt 1% rente in rekening gebracht, welke per kwartaal wordt voldaan. De rente staat vast gedurende de gehele
looptijd van de lening;
c.

Ark dient de hoofdsom of het niet-afgeloste deel daarvan af te lossen:
1. in geval van vervreemding van onderpand;
2. indien aan Ark surseance van betaling wordt verleend;
3. indien het faillissement van Ark onherroepelijk wordt;

4. indien ten laste van Ark executoriaal beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag wordt gelegd door de stichting dan wel
door de schuldeiser;
5. indien Ark haar verplichtingen jegens de stichting niet stipt nakomt;
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6. indien Ark wordt ontbonden.
De stichting dient de hoofdsom of het niet-afgeloste deel daarvan af te lossen:
1. indien aan de stichting surseance van betaling wordt verleend;
2. indien het faillissement van de stichting onherroepelijk wordt;
3. indien ten laste van de stichting executoriaal beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag wordt gelegd door anderen dan de
schuldeiser;
4. indien de stichting haar verplichtingen jegens de schuldeiser niet stipt nakomt;
5. indien één van de gevallen zoals hiervoor onder b tot en met f omschreven zicht voordoet.
Ieder der partijen is bevoegd om de geldlening op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3
maanden.

Ter zekerheid gesteld voor schulden
Ark zal een recht van eerste hypotheek verstrekken aan de stichting op gronden/objecten welke door Ark worden verworven
met de gelden die mede door de schuldeiser worden verstrekt onder de voorwaarden als in deze overeenkomst is omschreven.
Tevens zal door Ark mede ten behoeve van de stichting een eerste pandrecht worden gevestigd op de huidige en toekomstige
vorderingen van Ark op GOB voor wat betreft de gronden/objecten.

6.2

Vorderingen
31 dec 2021
€

Vorderingen op handelsdebiteuren

60.643

Overlopende activa
Bijdragen AFC gemeenten
Vooruitbetaalde kosten

73.457
3.991
77.448

Totaal

6.3

138.091

Liquide middelen
31 dec 2021
€

Banktegoeden
Rabobank .855
Rabobank .282
Rabobank .771
Rabobank .496
Rabobank .323

825.706
188.172
70.646
42.140
-11
1.126.653

Kasmiddelen

3

Totaal

1.126.656

Toelichting
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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6.4

Eigen vermogen
31 dec 2021
€

Stichtingsvermogen
Bestemmingsfonds Deltaplan
Reserve Landschapsfonds

46.429
-375.598
92.124

Totaal

-237.045

Onderstaand overzicht geeft het verloop van het eigen vermogen gedurende het boekjaar weer:

Stichtingsvermogen
€

€

Stand 1 januari 2021
Mutaties 2021
Beginsaldo vanuit fusie
Vrijval projecten
Resultaat boekjaar

Stand 31 december 2021

Bestemmingsfonds
Reserve
Deltaplan
Landschapsfonds

Totaal

€

€

-

-

-

-

43.221
3.208

-408.603
17.585
15.420

72.499
19.625

-292.883
17.585
38.253

46.429

-375.598

92.124

-237.045

46.429

-375.598

92.124

-237.045

Toelichting
Reserves & fondsen
Het bestemmingsfonds Deltaplan is bestemd voor de ontwikkeling en het behoud van landschapselementen in het gebied
Heukelom-Moerenburg. De dotaties aan dit fonds worden gevormd door de ontvangen rente afkomstig van non-private
bronnen en de daarop vergoedde bijdragen van de Rabobanken (tot 1 januari 2018) en van de renteloze lening van de
provincie Noord-Brabant. De onttrekkingen uit dit fonds worden gevormd door overeengekomen ondersteuningsbijdragen aan
landeigenaren binnen het gebied en een bijdrage in de beheerskosten van de stichting.
Reserve Landschapsfonds is bedoeld voor financiële ondersteuning van lokale initiatieven. Aanvragen hiervoor worden door
de Projecten Advies Commissie beoordeeld en door bestuur vastgesteld. Aan dit fonds wordt jaarlijks in de begroting een
budget toegewezen.
De reserve Landschapsfonds wordt geacht een omvang te hebben van minimaal € 65.000 per jaareinde.
Uitsplitsing wettelijke reserves

31 dec 2021
€

Reserve voor omrekeningsverschillen

-375.598

Totaal

-375.598
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6.5

Langlopende schulden
31 dec 2021
€

Langlopende schulden
Lening Provincie Noord-Brabant
Verplichtingen Deltaplan Heukelom-Moerenburg

950.000
513.971

Totaal

1.463.971

Toelichting
Lening Provincie Noord-Brabant
a.

de geldlening is verstrekt in 2009 en heeft een looptijd van 30 jaar;

b.

de provincie Noord-Brabant brengt geen rente in rekening;

c. de subsidieontvanger dient te voldoen aan het Plan van Aanpak, zoals door de Stuurgroep Het Groene Woud op 21
oktober 2009 is vastgesteld en dat aan de aanvraag ten grondslag is gelegd;
d.

jaarlijks, uiterlijk 1 juni, wordt over het voorgaande kalanderjaar een financieel en inhoudelijk jaarverslag aangeleverd;

e. periodiek evaluatie van de wijze waarop de middelen zijn besteed vindt voor het eerst plaats in 2014, overeenkomstig
het tijdpad dat geldt voor het ministerie VROM, en na 2014 elke zes jaar;
f. intrekking van de subsidie heeft plaats indien de minister van VROM geheel of gedeeltelijk goedkeuring onthoudt van het
ingediende Plan van Aanpak;
g. medewerking dient te worden verleend aan de totstandkomingen ondertekening van een overeenkomst van geldlening
ter uitvoering van deze beschikking.
Verplichtingen Deltaplan Heukelom-Moerenburg
Dit betreffen contracten met betrekking tot Deltaplan voor het Landschap Het Groene Woud pilotgebied
Heukelom-Moerenburg. Jaarlijks is de stichting Landschapsfonds Het Groene Woud vergoedingen verschuldigd aan bewoners,
die hiervoor gecontracteerde diensten verrichten. De vergoedingen hebben een resterende looptijd van 20 tot 25 jaar met een
jaarlijkse inflatieopslag van 2%. De langlopende verplichting is in de jaarrekening opgenomen tegen nominale waarde. De
nominale waarde bedraagt per ultimo 2021 € 513.971 (2020: € 540.952). In 2021 is er € 22.159 uitbetaald over 2019-2020.
Stichting het Noordbrabants Landschap heeft zich garant gesteld jegens stichting Landschapsfonds Het Groene Woud voor het
nakomen van de verplichtingen voortvloeiende uit Deltaplan Heukelom-Moerenburg voor een bedrag van € 525.455.
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6.6

Kortlopende schulden
31 dec 2021
€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

13.350

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelastingschulden

650

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen projectsubsidies UVP
Verplichtingen met betrekking tot projecten Landschapsfonds
Nog te betalen detacheringsbijdrage
Nog te betalen kosten
Verplichtingen Deltaplan Heukelom-Moerenburg korte termijn
Vooruit ontvangen subsidie Van Gogh Nationaal Park

205.615
153.732
66.757
33.176
32.541
32.000
523.821

Totaal

537.821

Toelichting
Het totale bedrag aan langlopende en kortlopende verplichtingen m.b.t Deltaplan Heukelom-Moerenburg bedraagt per ultimo
2021 € 546.512.
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7

Toelichting op staat van baten en lasten

7.1

Omzet en brutomarge
2021
€

Baten
Bijdragen partners
Bijdragen vrienden en dienstenpartners
Vrijval projecten
Overige ontvangsten

112.195
24.908
29.830
20.857

Som der baten

187.790

Som der baten

187.790

7.2

Overige bedrijfskosten
2021
€

Lasten uit hoofde van werkzaamheden
Inhuur derden
Administratieve ondersteuning
Communicatie
Reis- en verblijfkosten

40.481
20.268
10.970
192
71.911

Huisvestingskosten
Huur

6.927

Kantoorkosten
Kosten automatisering
Communicatiekosten

7.532
796
8.328

Algemene kosten
Stimulering projectinitiatieven
Bankkosten
Administratie- en accountantskosten
Assurantiepremie
Vacatievergoeding en vergaderkosten
Overige algemene kosten

51.023
4.081
3.888
1.662
77
1.640
62.371

Totaal

149.537
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8

Overige toelichtingen

8.1

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming
De algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat over het boekjaar vastgesteld conform het daartoe gedane
voorstel.

Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt voor de resultaten over het boekjaar 2021 ten bedrage van € 3.208, € 15.420 en € 19.625 geheel ten gunste
van het stichtingsvermogen respectievelijk bestemmingsfonds Deltaplan respectievelijk reserve Landschapsfonds te brengen.

8.2

Ondertekening

Boxtel, 25 mei 2022
Naam

Handtekening

H.J.M. Naaijkens
Voorzitter

G.H.C. van den Oetelaar
Penningmeester
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