Stichting Behoud het Weteringgebied
te Langbroek
Rapport inzake financieel verslag over de periode
9 december 2020 tot en met 31 december 2021
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Bestuursverslag
Het bestuursverslag is apart opgenomen.
Voor de inhoud van dit verslag verwijzen wij derhalve naar dit separate verslag.
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Balans per 31 december 2021

31 december 2021
€
€

9 december 2020
€
€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

1

653

2

Totaal activazijde
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0
653

0

2.748

0

3.401

0

31 december 2021
€
€

9 december 2020
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Algemene reserves

3
4

2.497
904

0
0
3.401

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

5

0

Totaal passivazijde
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0

0
0

0

3.401

0

Staat van Baten en Lasten over de periode 9 december 2020 tot en met
31 december 2021
9-12-2020 tot en met
31-12-2021
€
€
Baten
Giften van particulieren
Giften van bedrijven
Subidies
Overige

1
2
3
4

10.224
6.100
0
0

Totaal Baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen:
Regionale Energie Strategie (RES)
Vestiging en uitbreiding Co-vergister
Algemene kosten
Totaal lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal financiële baten en lasten

16.324

5
6
7

4.988
6.677
1.146

8

112

12.811
112

Saldo van baten en lasten

3.401

Bestemming Saldo van Baten en Lasten
Toevoeging bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve RES
Saldo, toevoeging aan algemene reserves

2.497
904
3.401

Pagina 5

Toelichting op de Jaarrekening
OPRICHTING
Stichting Behoud het Weteringgebied te Langbroek is opgericht bij notariële akte d.d. 9 december
2020 verleden voor notaris mr. F.J.R. Op de Coul te Utrechtse Heuvelrug. Het eerste boekjaar van de
stichting betreft een lang boekjaar, lopende van 9 december 2020 tot en met 31 december 2021.

ACTIVITEITEN
De stichting heeft voornamelijk tot doel de bescherming en de bevordering van het woon- en
leefklimaat, en andere waarden in het Langbroekerweteringgebied, waar onder meer (en dus niet
uitsluitend) onder moet worden verstaan de waarden en belangen die betrekking hebben op flora,
fauna en bijgehorende habitat, cultuurhistorie, stedenbouw, planologie, landschappelijke waarden
(historie en schoonheid), en geologische waarden.
De stichting zet zich in voor de bescherming en de bevordering van het elfhonderd jaar oude
cultuurlandschap van de Langbroekerwetering, de fraaie ruimtelijke verhoudingen van het Landschap
en het evenwicht dat in dat gebied is blijven bestaan tussen de natuur en het wonen en werken van
de mens, waaronder de ruimtelijke verhoudingen die worden bepaald door de afwisseling tussen
open weidegebieden en besloten groenpartijen, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling).
De balans en staat van baten en lasten alsmede het bestuursverslag worden gepubliceerd op de
website van de stichting.

VESTIGINGSADRES EN INSCHRIJFNUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL
Stichting Behoud en Weteringgebied, statutair gevestigd te gemeente Wijk bij Duurstede, is feitelijk
gevestigd te Langbroekerdijk A 11 3947 BC te Langbroek. De stichting is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81119801.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (waaronder specifiek C1 Kleine
Organisaties-zonder-winststreven) die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.
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GRONDSLAGEN VAN VORDERINGEN
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

GRONDSLAGEN VAN LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN EIGEN VERMOGEN
Bestemmingsreserves
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit
deel aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de
stichting maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven.
De bestemmingsfondsen bestaan uit specifiek gerichte baten die nog niet volledig aan de specifieke
doelstelling zijn besteed.
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden
besteed.

GRONDSLAGEN VAN KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten
worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een
bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een
periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN
Alle ontvangsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen.
Alleen voor handelswaar wordt de brutowinst verantwoord (opbrengst minus inkoopprijs).

GRONDSLAGEN VOOR LASTEN
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Toelichting Balans per 31 december 2021
31-12-2021
€
1

Overlopende activa
1 Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

653

Saldo per 31 december

2

653

Liquide middelen
1 Bunq NL36 BUNQ 2051 4766 67
2 Bunq NL89 BUNQ 2051 4933 67

2.741
7

Saldo per 31 december

2.748

Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.

3

4

5

Bestemmingsreserves
1 Bestemmingsreserve RES

2.497

Saldo per 31 december

2.497

1 Bestemmingsreserve RES
Beginsaldo
afnamen
Overige mutaties
Allocatie van het resultaat

0
0
0
2.497

Saldo per 31 december

2.497

Algemene reserves
Beginkapitaal
Overige mutaties
Allocatie van het resultaat

0
0
904

Saldo per 31 december

904

Overlopende passiva
1 Overige

0

Saldo per 31 december

0
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over de periode 9
december 2020 tot en met 31 december 2021
9-12-2020
tot en met
31-12-2021
€

Baten
1

Giften van particulieren
1 Regionale Energie Strategie (RES)
2 Vestiging en uitbreiding Co-vergister
3 Algemeen

6.035
1.800
2.389

Totaal
2

10.224

Giften van bedrijven en instellingen
1 Regionale Energie Strategie (RES)
2 Vestiging en uitbreiding Co-vergister
3 Algemeen

1.450
2.250
2.400

Totaal
3

6.100

Subsidies
1 Regionale Energie Strategie (RES)
2 Vestiging en uitbreiding Co-vergister
3 Algemeen

0
0
0

Totaal
4

0

Overige
1 Regionale Energie Strategie (RES)
2 Vestiging en uitbreiding Co-vergister
3 Algemeen

0
0
0

Totaal

0
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9-12-2020
tot en met
31-12-2021

Lasten
5
1
2
3
4

6
1
2
3
3
4

7
1
2
3
3

Regionale Energie Strategie (RES)
Opstellen zienswijze Paraplu bestemmingsplan
Juridische advieskosten
Bezwaarschriften en WOB verzoeken
Overige

2.137
2.527
324
0

Totaal

4.988

Vestiging en uitbreiding Co-vergister
Quick scan en intrekkingsverzoek
Juridische advieskosten
Bezwaarschriften, zienswijze en zitting rechtbank
Kosten expertrapportage
Overige

1.056
1.333
2.788
1.500
0

Totaal

6.677

Algemene kosten
Notariskosten
Zakelijke verzekeringen
Kamer van koophandel
Overige kosten

252
669
74
151
0
1.146

Totaal
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Overige toelichtingen
Bestuursbeloningen
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding
plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als
gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen
(bestuursreizen naar projecten).
Personeelsleden in FTE
De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Ondertekening door het bestuur dd 30 juni 2022
Was getekend

Was getekend

M. van der Hoeven
Voorzitter

J.P. van Suchtelen
Penningmeester

Was getekend
M.M. te Velde
Secretaris
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Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering op 30 juni 2022.
Daar de stichting niet verplicht is tot controle van haar jaarrekening, is er geen opdracht verstrekt
aan een accountant tot controle van de jaarrekening.

Pagina 12

