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1. Algemeen

Bestuur
Het bestuur kwam in 2016 vijf keer bijeen. Daarnaast hebben de bestuursleden individueel
begeleiding gegeven aan enkele dossiers.
Er hebben in het begin van het jaar 2 besloten vergaderingen plaats gevonden waarin het
bestuur een nieuwe missie en visie heeft geformuleerd. Om deze nieuwe missie en visie te
kunnen implementeren is er in de loop van 2015 besloten tot een marketing- ,
communicatietraject. Dit traject is van start gegaan in 2016 en komt tot
afronding/implementatie in 2017.

2. Gevoerd beleid
De organisatie SBNL heeft in de afgelopen jaren een belangrijke transformatie doorgevoerd,
waarbij de kerntaken zijn gedefinieerd die behoren bij de huidige strategische keuze die in
het bestuur gemaakt zijn. De huidige kerntaken zijn het beheren en verkrijgen van
(vermogens)fondsen ten behoeve van het realiseren van projecten in het kader van de
statutaire doelstellingen van de stichting en het in stand houden van de terreinen en overig
onroerend goed op deze terreinen. Hierbij worden uiteraard de wensen van de erflaters die
vermogen nalaten aan de stichting volledig gerespecteerd. In principe heeft het wise-use
principe hierbij een leidende rol.
Belangbehartiging met betrekking tot het wise use-principe is geen kerntaak meer, maar
wordt van harte ondersteund door SBNL ten behoeve van organisaties met gelijkluidende
doelen. Incidenteel worden er aan donateurs ecologische adviezen en/of hand- en
spandiensten verricht.

3. Beheer
Naast het beheer van de eigen terreinen begeleidt de afdeling terreinbeheer ook het beheer
van natuurterreinen van derden. Ten gevolge van de door het kabinet ingezette
bezuinigingen heeft Staatsbosbeheer vanaf eind 2013 het beheer door derden geleidelijk
afgebouwd. SBNL beheerde in die periode landelijk nog ruim 1100 ha. In 2015 alleen in
Noord Brabant nog ruim 350 ha. In 2016 is alleen beheerd voor de regio West Brabant met
een areaal van ruim 92 ha. En is voor Limburg door SBB een intentie neergelegd voor beheer
van kleine landschapselementen in het Meinweg gebied. Gezamenlijk wordt er gekeken naar
een geschikte vorm voor meer-jaren overeenkomst. Bij het beheer van de eigen terreinen
kan SBNL rekenen op een trouwe schare aan gemotiveerde vrijwilligers. Wanneer het gaat
om beheer van graslanden middels begrazing werken we bij voorkeur samen met lokale
agrariërs, waardoor er ook draagvlak voor het beheer in de streek ontstaat. Zo werden de
graslandjes op het in 2014 verkregen terrein De Uivermeertjes begraasd door schapen van de
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Vereniging Streekbeheer Rijk Maas & Waal. En in 2016 succesvol voortgezet. Helaas zijn er
wel 2 schapen doodgebeten door loslopende honden. De beheerproef In Oost Gelderland
voor het beheer van natte stapstenen is, in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel,
gestopt. De beoogde natuurdoelen bleken niet realiseerbaar door enkel en alleen te
begrazen met lokaal vee. Het gebruik van de terreinen als hondenuitlaat gebied en het
ontbreken van een budget t.b.v. periodiek maaien en afvoeren van ongewenste vegetatie
hebben tot dit besluit geleid. In het jaarverslag van 2015 vermeldden we voor ons terrein
Helenavaart al de samenwerking met de Stichting VEEN, een particuliere organisatie voor
behoud van het Peellandschap. Het afgelopen jaar is struinroute van VEEN die door het SBNL
terrein loopt op enkele plaatsen, met vereende krachten verbeterd. In het kader van het
RWS project Stroomlijn ( hoogwaterveiligheid) is er voor de terreinen Crobsche Waard en
Breemwaard veel tijd geïnvesteerd in afstemming van de te nemen inrichtingsmaatregelen.
Deze zijn eind 2016 grotendeels afgerond. Voor sommigen was het wennen nu een deel van
de beplanting in de uiterwaarde heeft plaats gemaakt voor open grasland. Voor anderen juist
aantrekkelijk nu men vanaf de dijk weer een wijds blik heeft op de Waal. Ook een stukje van
Landgoed Huis op de Bergen heeft een (noodzakelijke) metamorfose ondergaan. Bij het
vrijkomen van een van de huisjes op het landgoed heeft SBNL er voor gekozen om deze te
bestemmen als beheerderswoning. Alle schuurtjes die de afgelopen decennia door de
eerdere bewoners waren gebouwd zijn in de nazomer gesloopt waarbij een grondige
asbestsanering noodzakelijk was. Aansluitend is gestart met interne renovatie van het huisje
om het geschikt te maken aan de huidige eisen van bewoning. Verwacht wordt dat deze
werkzaamheden in de zomer van 2017 zijn afgerond.
4. Donateurs
Het aantal donateurs blijft, conform de landelijke trend, gestaag teruglopen. Daarnaast
hebben meerdere donateurs hun bijdrage verhoogd en/of gecontinueerd.
SBNL organiseerde op zaterdag 24 september haar jaarlijkse donateursdag op het Landgoed
Wouwse Plantage.
5. Giften en legaten
In het verslagjaar mochten wij wederom een schenking ontvangen van Mevrouw V.J. van
Vossen-van Soest. SBNL is in 2005 een schuldbekentenis voor aankoop van Landgoed Huis op
de Bergen aangegaan. De aflossing vindt plaats door middel van een schenking, in de vorm
van een jaarlijkse lijfrente.
Tevens hebben wij van een aantal donateurs wederom een periodieke schenking mogen
ontvangen.
Tevens is er van een donateur een bedrag ontvangen uit hoofde van zijn afscheid als
directeur van een grote maatschappelijke instelling.
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6. Baron en baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds
In 2016 zijn er van de 10 aanvragen 4 projecten geheel gehonoreerd voor het gevraagde
bedrag. Helaas hebben we moeten concluderen dat organisaties niet conform het SBNL
format of incompleet de gevraagde informatie aanleveren zodat niet het gehele beschikbare
bedrag van € 50.000 is uitgekeerd. Het bestuur heeft het advies van de uitkeringscommissie
integraal overgenomen.
7. Nora Croin Michielsen Fonds
In 2016 zijn er van de 3 aanvragen 2 projecten geheel gehonoreerd voor bijdragen t.b.v.
wetenschappelijk onderzoek in en beheer van terreinen. Van de beschikbare 50.000 Euro is
44.000 Euro voor uitkeringen ter beschikking gesteld.
8. Promoten van particulier en agrarisch natuurbeheer
Inzicht in Natuur
In het blad Inzicht in Natuur, dat in het verslagjaar 4 keer verscheen, communiceert SBNL
met belanghebbenden over onze visie op natuur- en landschapsbeheer, promotie van onze
sectie weidevogels Vanellus vanellus, verslaglegging vordering agrarische collectieven en
over de werkzaamheden in het veld door de wildbeheereenheden en agrarische
natuurverenigingen. In het blad wordt tevens verslag gedaan van de gehonoreerde projecten
uit het Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds, inclusief voortgang en resultaten.
Als fondsenbeheerder en als promotor van particulier en agrarisch natuurbeheer blijft SBNL
interessant voor particuliere land(goed)eigenaren en de Agrarische Natuurverenigingen
(ANV’s) in ons land.
Samenwerking
SBNL zoekt samenwerking met gelijkgezinde organisaties om zo voor het particulier en
agrarisch natuur- en landschapsbeheer krachten te bundelen en versnippering van belangen
te voorkomen. Belangenbehartiging wordt verzorgd via gelieerde organisaties als de
Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, de
land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en de koepel van agrarische
natuurverenigingen.
9. Financiën
Het resultaat over het verslagjaar 2016 is uitgekomen op een bedrag van ruim 82.000 Euro
(v.j. 2.972.000). Van dit resultaat is per saldo 53.000 Euro toegevoegd aan de
bestemmingsreserve Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds en ruim
33.000 Euro aan de algemene reserve van SBNL. De algemene reserve van SBNL bedraagt op
dit moment 1.413.960 Euro.
De stichting heeft een substantiële beleggingsportefeuille per 31 december van 5,6 miljoen
Euro (v.j. 5,5 miljoen). Het vermogensbeheer van dit bedrag is gesplitst over een tweetal
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vermogensbeheerders met een gematigd defensief mandaat. De performance van de
fondsen heeft over 2016 133.000 Euro bedragen.
Door een beleidswijziging bij Staatsbosbeheer een aantal jaren terug zijn de inkomsten voor
het beheer van terreinen van SBB drastisch afgenomen.
Het door het bestuur genomen initiatief voor een nieuwe marketing- en communicatie
strategie, dat in het jaar 2016 actief ter hand is genomen, wordt beschouwd als een
belangrijke stap naar een gezonde financiële exploitatie.
De solvabiliteitspositie en liquiditeitspositie zijn ruim voldoende om de continuïteit van
SBNL te kunnen garanderen in de komende jaren.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Een belangrijk risico is de afhankelijkheid van de beleggingsopbrengsten uit de
beleggingsportefeuille voor de financiële performance van SBNL. Enerzijds voor de eigen
exploitatie van het apparaat en anderzijds om te kunnen blijven garanderen dat de 2 fondsen
die zijn gecreëerd te kunnen aanwenden voor de testamentaire wensen van de erflaters.
Verder is een dalende tendens waarneembaar in de opbrengsten van de donateurs door een
vergrijzing van het donateurs bestand. Hierbij zal bij een verdere daling van het aantal
donateurs moeten worden nagedacht in hoeverre “het dienstverleningsniveau en de
daarmee verband houdende kosten” kunnen en moeten worden bekostigd uit de huidige
exploitatie. Dit punt is ook al meerdere malen binnen het bestuur onderwerp van gesprek
geweest.
Vorenstaande is mede voor het bestuur de aanleiding geweest om te praten met
organisaties, die wise use als belangrijk uitgangspunt onderschrijven en gelijksoortige doelen
als SBNL ondersteunen en nastreven.
Vooralsnog zijn dit verkennende gesprekken geweest, welke mogelijk in de toekomst zouden
kunnen leiden tot het delen van “resources” en verdere synergie voordelen.

10. Personeel & organisatie
De stichting heeft 3 personeelsleden in dienst. Uitgaande van een fulltime dienstverband is
sprake van 2,2 fulltime medewerkers. Daarnaast maakt de Stichting gebruik van vrijwilligers
voor diverse projecten met name in het buitengebied.

Bestuur
ing. F. Nijpjes
drs. N.J. van der Wal
ing. M.J. Duintjer
ing. T.A.M. Meijer
ing. F.J. Somsen
G. van den Brink
J.C. Ruijsink
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Commissies
Beleggingscommissie
drs. N.J. van der Wal
drs. M. Schimmelpenninck
ing. F.J. Somsen
mw. ing. M.G.C. BraszKaarsgaren

voorzitter

ambtelijk secretaris

Uitkeringscommissie Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds
ir. H.J.M. Hanstede
J.S.M. Siemes
mw. drs. E.C.M. Cremers
ing. C.K. de Vries
drs. H.Th.M. Pieper
mw. ing. M.G.C. BraszKaarsgaren

voorzitter

ambtelijk secretaris

Bureau
Afdeling Beheer
ing. Rini H.J. Smits

coördinator terreinbeheer

Front-/backoffice
mw. Simone G.L. Luijckx
mw. ing. Maaike G.C. BraszKaarsgaren

officemanager
rentmeester /
fondsenwerving

Organisatie/ANBI
Stichting Natuur en Landelijk gebied
Maarsbergseweg 53a
3956 KV LEERSUM
0318 57 83 57
info@sbnl.nl
www.sbnl.nl
RSIN-nummer
BTW-nummer
Kamer van Koophandel
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