Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting SBNL Natuurfonds

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 5 0 0 3 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Maarsbergseweg 53 A

Telefoonnummer

0 3 1 8 5 7 8 3 5 7

E-mailadres

sbnl@sbnlnatuurfonds.nl

Website (*)

www.sbnlnatuurfonds.nl

RSIN (**)

0 0 6 9 2 4 6 2 1

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

4 1 Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Aantal vrijwilligers (*)
Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

ing. F.Nijpjes

Secretaris

Dhr. G. van den Brink RDO

Penningmeester

drs. N.J. van der Wal

Algemeen bestuurslid

Ir. A.H. Schimmelpenninck

Algemeen bestuurslid

Mr. E.C.J.M. van Bouwdijk-Bastiaanse

Overige informatie
bestuur (*)

overige algemeen bestuursleden: drs. W.A. Schimmelpenninck van der Oije, drs.
M.W.E. van Dam, Dhr. J.C. Ruijsink MBA

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

a. Het stimuleren van actief natuur- en landschapsbeheer door particulieren door het
beschikbaar stellen van financiele middelen;
b. het bevorderen van praktijkkennis over het beheer en verantwoord gebruik van
natuur en landschap;
c. het beheer van de eigen terreinen als goed rentmeester en met oog voor behoud
van de biodiversiteit, de cultuurhistorie en verantwoord menselijk gebruik.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

a. het verwerven van fondsen, al dan niet ‘op naam’, en het beheren van vermogen ten
behoeve van de hiervoor breder omschreven doelen;
b. het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak onder meer door het vergroten van het
aantal donateurs en het onderhouden van een goede relatie met deze achterban;
c. het samenwerken met de overheid, privaatrechtelijke en natuurlijke personen en
gelijkgerichte organisaties;
d. het verkrijgen en beheren van onroerende zaken en/of beperkte rechten daarop;
e. alle overige middelen die aan het doel van de stichting dienstbaar kunnen zijn.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

a. inkomsten uit het vermogen van de stichting (waaronder de eigen terreinen);
b. bijdragen van donateurs;
c. legaten en schenkingen;
d. erfstellingen;
e. andere op wettige wijze verkregen baten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Jaarlijks kunnen in aanmerking komende particulieren projecten ter subsidiering
indienen. Deze worden door de ‘Uitkeringscommissie’ resp ‘de Commissie
Wetenschappelijk Onderzoek’ beoordeeld en ter goedkeuring voorgedragen aan het
stichtingsbestuur. Zie verder onze website.
Het vermogen van de stichting is grotendeels belegd in een effectenportefeuille die in
beheer is gegeven bij IBS Capital Management BV te Amsterdam.

www.sbnlnatuurfonds.nl/beleid

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden van SBNL Natuurfonds ontvangen geen salaris. Alleen de voorzitter
en de penningmeester ontvingen in 2020 een vacatievergoeding van € 17.711,84.
Bestuursleden kunnen wel hun reiskosten declareren.
Voor de medewerkers zijn de salarisschalen van de CAO Bos en Natuur, onderdeel de
Landschappen de richtlijn.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

zie bestuursverslag 2020 (website)

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.sbnlnatuurfonds.nl/jaarverslagen

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

1.385.448

Financiële vaste activa

€

100.000

€

1.485.448

+

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

96.562

€

92.156

Effecten

€

7.313.787

€

6.350.239

Liquide middelen

€

195.326

€

982.257

€

1.389.185

€

100.000

€

1.489.185

+

+
€

7.605.675

Continuïteitsreserve

€

4.416.887

€

4.365.636

Bestemmingsreserve

€

3.310.012

€

3.199.381

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

9.091.123

31-12-2019 (*)

€
€

+
7.726.899

€

7.565.017

Bestemmingsfondsen

€

1.177.961

€

1.125.230

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

100.232

€

125.790

Kortlopende schulden

€

86.031

€

97.800

Totaal

€

9.091.123

€

8.913.837

€

+
€

+

€

7.424.652

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

8.913.837

+

+

Materiële vaste activa; deze bestaat nagenoeg geheel uit onroerende zaken in de vorm van bezit in huizen en terreinen. De waardering van de materiële
vaste activa geschiedt tegen kostprijs. Financiële vaste activa; dit betreft een langlopende lening. Vlottende activa; Deze activa zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde. Effecten;dit betreft een aantal beleggingsportefeuilles van fondsen en bestaat uit aandelen, obligaties en beleggingsfondsen in
onroerend goed. De effecten worden gewaardeerd op marktwaarde. Continuïteitsreserve; Deze post bestaan uit de algemene reserve van de stichting ter
grootte van circa 1,4 miljoen en uit een bedrag van circa 3,2 miljoen voor een fonds, dat conform de bepalingen in het testament in stand moet worden
gehouden. Bestemmingsreserve; dit betreft met name de voor uitkeringen beschikbare middelen van een tweetal fondsen, die zijn gevormd naar
aanleiding van de aanvaarding van nalatenschappen. Bestemmingsfondsen; dit betreft een aantal fondsen, die zijn gevormd voor (regionale)
ondersteuning van projecten op het gebied van natuurprojecten in brede zin (biotoopverbetering, weide- en akkervogelbeheer, etc.) wetenschappelijk
onderzoek en educatiedoeleinden. Langlopende schulden; deze schulden zijn ontstaan bij de omzetting van landbouwgronden naar natuur. Voor de
betaling van aflossing en rente is een 30-jarige vergoeding gecedeerd aan het Nationaal Groenfonds.
Kortlopende schulden; deze schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

129.288

€

596.469

Subsidies van overheden

€

39.821

€

34.483

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

104.732

€

53.155

Overige subsidies

€

5.125

€

-255

Baten van subsidies

€

149.678

€

87.383

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

53.082

€

52.405

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

Overige giften

€

23.952

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€

€

89.025

77.034

€

141.430

429.657

€

812.631

+

+

€

785.657

€

1.637.913

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

27.235

€

38.239

Verstrekte subsidies & giften

€

53.861

€

89.431

Aankopen en verwervingen

€

0

€

Communicatiekosten

€

73.211

€

51.135

Personeelskosten

€

233.156

€

249.120

Huisvestingskosten

€

20.186

€

20.777

Afschrijvingen

€

4.027

€

3.440

Financiële lasten

€

55.080

€

52.103

Overige lasten

€

104.289

€

84.599

Som van de lasten

€

571.045

€

588.844

Saldo van baten en lasten

€

214.612

€

1.049.069

Lasten

+

€

+
Som van de baten

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De gegevens in de Staat van Baten en Lasten spreken voor zich.

Open

