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JAARVERSLAG
De Stichting heeft tot doel het ondersteunen van de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) in het
bevorderen van het agrarische karakter van het dorp Blaricum passend in het beschermd
dorpsgezicht en in het behoud van het cultuurhistorische landschap (meentgronden en engen) en
in samenhang daarmee een op behoud en opbouw daarvan gericht agrarisch gebruik.
Vooral het oude dorp van Blaricum heeft nog een landelijk karakter en pittoreske sfeer: veel
boerderijen en woonhuizen, dicht op elkaar, in een heel specifiek stratenpatroon.
Er zijn nog meer dan 30 hooibergen.
Minder dan vroeger, maar er is nog een flink aantal boerderijen in bedrijf.
De ASB is eigenaar van 2 boerderijen, en ca 100 ha aan weilanden, akkergronden en
natuurgronden. De weilanden bevinden zich voornamelijk bij ’t Harde, achter de Capitten en in
de Eemnesserpolder. De akkergronden liggen in de enghen , aan de Noolseweg en
Huizerweg/Bergweg. De ASB heeft pacht- en huurinkomsten en bekostigt daarmee het beheer en
onderhoud van haar agrarische eigendommen.
De 13 nog actieve Blaricumse boeren houden koeien, schapen, en doen aan paardenstalling. Op
de akkers worden o.m. asperges, maïs en rogge verbouwd, zonnebloemen geteeld en ook het
traditionele boekweit gecultiveerd. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de
levendigheid en eigenheid van het dorp Blaricum.
De Stichting Vrienden van de Agrarische Stichting Blaricum (Vrienden ASB) heeft tot doel
particulieren donaties, giften e.d. te genereren. Het Bestuur van Vrienden ASB is zelfstandig
bevoegd, bepaalt het fundraising beleid, en besluit of en op welke wijze zij binnengekomen
gelden toewijst aan specifieke projecten van de ASB.
De donaties worden middels een automatische incasso geïncasseerd.
Echter in 2015 is dat fout gegaan bij de bank. Door administratieve/ICT problemen,
gecombineerd met het wegvallen van de vaste contactpersonen door een reorganisatie, is de
incasso in 2015 niet gelukt. Naar verwachting zal de incasso in het tweede kwartaal van 2016
alsnog kunnen plaatsvinden.
In 2015 zijn er dus geen donaties binnengekomen (2014: €1.050).
Tweejaarlijks wordt een digitale nieuwsbrief onder de donateurs verspreid.
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De ASB heeft een verzoek ingediend voor een financiele bijdrage van € 1.500 voor het
onderhoud van het Warandepark 2015-2017. Dat verzoek is gehonoreerd, en verwerkt ten laste
van de bestemmingsreserve.

Het Bestuur
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MEERJARENOVERZICHT

2015

2014

ontvangen donaties en giften
particuliere giften
bijdragen van derden
totaal bijdragen
totaal bijdragen cumulatief

0
0
0
0
9.633

1.050
0
0
1.050
9.633

875
150
0
1.025
8.583

900
0
4.500
5.400
7.558

830
500
0
1.330
2.158

828
0
0
828
828

toegekende bestemmingen
toegekende bestemmingen
cumulatief

1.500
8.687

0
7.187

0
7.187

5.362
7.187

1.825
1.825

0
0

90%

75%

84%

95 %

85 %

0%

90%

75%

84%

62 %

0%

0%

5%1

0%

0%

1%

5%

13 %2

toegekende bestemmingen als
percentage van de ontvangen baten
(cumulatief vanaf 2010)
feitelijke bestemmingen als
percentage van de ontvangen baten
(cumulatief vanaf 2010)
kosten eigen fondsenwerving als
percentage van de ontvangen baten
(cumulatief vanaf 2010)

1
2

2013

2012

2011

2010

O.b.v. inschatting nog te ontvangen donaties 2015
O.b.v. een toenmalige schatting, achteraf te hoog en in 2012 gecorrigeerd
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(Na winstbestemming)
31.12.2015
€

31.12.2014
€

ACTIVA

Vlottende activa
Liquide middelen

2.372

2.424
2.372
2.372

2.424
2.424

872

2.424

0

0

1.500
2.372

0
2.424

PASSIVA
Eigen Vermogen
Fondsen
Nog te betalen

blad 5
Vrienden ASB
Blaricum

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

2015
€
Baten uit eigen fondswerving

0

Som der baten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

RESULTAAT

2014
€
1.050

0
52

1.050
2

52

2

- 52

1.048

In afwijking van het bepaalde in RJ 640.204 is geen begroting opgenomen, daar dat niet zinvol
is.

RESULTAATBESTEMMING:
2015

2014

Toevoeging aan bestemmingsfonds
Onttrekking/toevoeging aan
bestemmingsreserve

0

0

- 52

1.048

RESULTAAT

- 52

1.048
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN
De activiteiten van Vrienden van ASB bestaan uit het werven van donaties, met als doel
financiele bijdrages te leveren aan de Agrarische Stichting Blaricum.
De Stichting is opgericht op 29 december 2009.
Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 3 leden; het bestuur bepaalt zelf de feitelijke omvang
van het bestuur, thans 4. Er zijn geen voordrachtsrechten. Bestuursleden worden voor een
termijn van 3 jaar benoemd, met de mogelijkheid van herbenoeming.
De benoemingstermijnen zijn als volgt:
Erwin Capitain
Erwin van den Berg
Harm Kremer
Jan Piet van Harseler

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

t/m december 2017
t/m juni 2017
t/m juni 2018
t/m december 2018

De heren Kremer en Van Harseler zijn herbenoemd op 11 mei 2015.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving
worden toegepast.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Donaties worden
op kasbasis verantwoord. Verliezen en risico's 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.
Uitgangspunten bij fondsenwerving
Met name middels flyers, en met inzet van vrijwilligers, worden donateurs geworven, met een
minimum van € 25 per jaar. Het bestuur streeft ernaar hierbij geen kosten te maken.
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Liquide middelen

Bank, rekening-courant rekeningen

31.12.2015
€
2.372
2.372

31.12.2014
€
2.424
2.424

Eigen vermogen
Alle ontvangen baten, na aftrek van eventuele kosten, worden door het bestuur ter bestemming
aangehouden voor door de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) aan te dragen projecten.
Hiertoe wordt een bestemmingsreserve aangehouden.
Het bestuur besluit over toekenning van gelden aan door de ASB concrete projecten. Dergelijke
bijdragen worden dan onttrokken aan de bestemmingsreserve en toegevoegd aan een
bestemmingsfonds. Uitbetaling aan de ASB gaat vervolgens ten laste van het gevormde
bestemmingsfonds.
Gegeven de aard van de activiteiten en het ontbreken van enig risicoprofiel, houdt het bestuur
naast de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen geen continuiteitsreserve of overige
reserves aan.
Bestemmingsreserve
--------------------Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven:
Stand per 1 januari 2015
Af: bijdrage aan de ASB t.b.v. onderhoud Warandepark 2015-2017
Af: resultaatbestemming 2015
Stand per 31 december 2015

€
2.424
1.500
- 52
872

De bestemmingsreserve betreft ontvangen middelen die ter beschikking staan van het Bestuur, en
die door het Bestuur kunnen worden toegewezen aan projecten van de Agrarische Stichting
Blaricum.
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OVERIGE TOELICHTING EN ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING
Kosten
De kosten zijn zeer beperkt, en betreffen bankkosten en out of pocket bestuurskosten.
Personeel
Gedurende het verslagjaar was er geen personeel in loondienst.
De vier bestuurders hebben in 2015 geen beloning genoten.
Ondertekening van de jaarrekening
Blaricum, 30 juni 2016
H.J.W. van den Berg
E.R. Capitain
H.J.F. Kremer
J.P. van Harseler

