
 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied 

Bestuurlijk jaarverslag 2014 



Bestuursverslag 2014   pagina 2  
 

 

1. Algemeen 

 

Nederland was in 2014 nadrukkelijk bezig met de vraag hoe met krimpende financiële 

middelen met natuur en landschap moet worden omgegaan.  

Tegen deze achtergrond was de focus van SBNL in het verslagjaar gericht op het verder 

uitbouwen van de organisatie als ANBI-Stichting en het beheren van hieraan gerelateerde 

fondsen of gelden, het beheren van eigen terreinen en terreinen van derden en het 

promoten van particulier en agrarisch natuurbeheer. 

Er werd vervolg gegeven aan de afhandeling van de nalatenschap van Mevrouw Nora Croin 

Michielsen welke ons in 2013 ten deel viel. 

 

Bestuur 

 

In 2014 heeft de heer Gerard Alferink na 4 jaar afscheid genomen als bestuurder van SBNL. 

De heer Gerard Alferink heeft daarvan 3 jaar als voorzitter gefunctioneerd maar vanwege 

gezondheidsproblemen het stokje moeten overdragen aan de heer Frederik Nijpjes. 

Het afscheid heeft plaats gevonden tijdens de bestuursvergadering van 16 september. 

Het bestuur kwam in 2014 vijf keer bijeen. Daarnaast hebben de bestuursleden individueel 

begeleiding gegeven aan enkele dossiers zoals Croin, SBB en Uivermeertjes. 

 

 

2. Beheer 

 

Naast het beheer van de eigen terreinen begeleidt de afdeling terreinbeheer ook het beheer 

van natuurterreinen van derden. Tot eind 2013 was Staatsbosbeheer daarbij de grootste 

partner met ruim 1100 ha. 

In 2014 bestond het te beheren SBB areaal nog uit ruim 400 ha, gelegen in de provincie 

Noord-Brabant. Door herhaalde reorganisaties binnen SBB blijft het voortbestaan van dit 

beheer voor de toekomst onzeker. 

 

In september 2014 is de erfpachtakte Uivermeertjes gepasseerd waardoor er 100 ha. aan het 

beheerareaal van SBNL is toegevoegd. Het betreft hier een voormalige ontzandingsplas die 

derhalve niet in aanmerking komt voor SNL beheersubsidie. SBNL ontvangt jaarlijks, vanuit 

de gemeente Druten een vergoeding ten behoeve van beheer en onderhoud van het gebied. 

 

Als gevolg van een schenking is het eigendom in oktober 2014 uitgebreid met een bosje van 

77 are in de provincie Overijssel.  

 

Op 17 oktober 2014 ontving SBNL de toekenning als gecertificeerd beheerder van de 

Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer op grond van o.a. het 

ingediende kwaliteitshandboek. 

 

  



Bestuursverslag 2014   pagina 3  
 

3. Donateurs 

 

Het aantal donateurs blijft, conform de landelijke trend, gestaag teruglopen. Daarnaast 

hebben meerdere donateurs hun bijdrage verhoogd en/of gecontinueerd. 

Op 27 september voerde de jaarlijkse donateursontmoeting ons naar De Helenavaart, een 

kanaal in de Peel. Na een uitgebreide lunch, volgde een inleidend verhaal over de historie en 

de karakteristieke eigenschappen van het Peelgebied, waarna de aanwezigen onder 

begeleiding van vrijwilligers het prachtige terrein van SBNL hebben bezocht. De wandeling 

over de oeverwallen werd gecombineerd met een bezoek aan de galerie van Pieter 

Verstappen. Ter afsluiting werd er bij Restaurant de Hoove te Beringe nog een drankje en 

een hapje genoten. 

 

4. Giften en legaten 

 

In het verslagjaar mochten wij wederom een aantal legaten en schenkingen ontvangen. 

Tevens ontvingen wij een schenking in natura, t.w. een bosje van ca. 0,8 ha. 

 

Eind 2013 vernamen wij dat ecologe Nora Croin Michielsen haar bezittingen en vermogen 

aan SBNL heeft nagelaten. Van haar nalatenschap vormt SBNL een fonds op naam, dat o.a. 

bestemd is voor wetenschappelijk onderzoek. Een en ander zal zijn beslag krijgen in 2015. 

 

 

5. Baron en baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds 

 

Het merendeel van de projectaanvragen uit 2013 zijn dit jaar naar volle tevredenheid 

afgerond. In 2014 kon SBNL € 20.000,- beschikbaar stellen voor nieuwe projecten. In totaal 

zijn 5 projecten geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. 1 project heeft zich per direct terug 

getrokken en bij 1 project zijn de randvoorwaarden niet gehaald. In totaal is er € 9.000,- 

toegekend. Het bestuur heeft het advies van de uitkeringscommissie integraal overgenomen.  

In het verslagjaar is mevrouw Annie Schreijer-Pierik terug getreden als lid van de 

uitkeringscommissie vanwege haar benoeming in het Europees parlement. Er is inmiddels 

een opvolger gevonden in de persoon van de heer Hein Pieper, dijkgraaf van het Waterschap 

Rijn en IJssel.  

 

6. 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 en het zoeken naar mogelijkheden om het netwerk 

natuurparels in stand te houden. In het blad wordt tevens verslag gedaan van de 

gehonoreerde projecten uit het Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds, inclusief 

voortgang en resultaten. 
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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. 

 

       7. Ad hoc commissie SBNL-donateurs en Inzicht 

Eind 2013 is door het SBNL-bestuur een ad hoc commissie in het leven geroepen om de rol 

van het tijdschrift Inzicht in Natuur te evalueren en te bezien hoe een grotere achterban te 

binden valt. Gedurende de door de commissie gevoerde gesprekken kwam naar voren dat 

verandering noodzakelijk is en heeft uiteindelijk geleid tot een advies richting bestuur. 

Dit advies is in 2014 vertaald in een nieuwe visie en missie die de leidraad vormt voor het te 

voeren beleid vanaf 2015. Dit zal o.a. worden doorgevoerd in een nieuwe website hetgeen in 

2015 zijn beslag krijgt. 

 

8. Financiën 

Het resultaat over het jaar 2014 is uitgekomen op € 151.000 positief (2013 € 45.530), het 

positieve resultaat is met name toe te schrijven aan de beleggingsopbrengsten van het Van 

Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds.  

Door tegenvallende / achterblijvende baten uit het terreinbeheer voor derden (met name 

SBB) kwam de exploitatie onder druk te staan. Door goed op de kosten te letten heeft het 

bestuur dit verlies aan baten gedeeltelijk kunnen opvangen. Voor 2015 zal actief worden 

gestuurd op verdere kostenbeheersing. 

Voorts zal getracht worden nieuwe fondsen aan te werven door het benadrukken van SBNL 

als “veilige haven” voor particulieren die hun vermogen willen nalaten aan onze Stichting. 
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Personeel & organisatie 

 

Bestuur     
 ing. F. Nijpjes voorzitter  
 drs. N.J. van der Wal  penningmeester  
 G.H.M. Alferink Tot 16-09-2014  
 ing. M.J. Duintjer   
 drs. H.F. Jansma   
 ing. T.A.M. Meijer   
 ing. F.J. Somsen   
 

Adviseur   
 J.S.M. Siemes bestuursadviseur  
 

 

Commissies   
 Beleggingscommissie    
 drs. N.J. van der Wal  voorzitter  
 drs. H.F. Jansma Tot 20-05-2014  
 M. Schimmelpenninck   
 ing. F.J. Somsen   
 mw. M.G.C. Brasz-

Kaarsgaren 
ambtelijk secretaris 
Per 20-05-2014 

 

 

 

 Uitkeringscommissie Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds 
 J.S.M. Siemes voorzitter  
 mw. drs. E.C.M. Cremers   
 ir. H.J.M. Hanstede   
 mw.  J.M.G. Schreijer-Pierik Tot 11-09-2014  
 C. de Vries   
 mw. M.G.C. Brasz-

Kaarsgaren 
ambtelijk secretaris  

    
 

 

Bureau   
 Afdeling Beheer   
 ing. Rini H.J. Smits coördinator terreinbeheer  
    
 Front-/backoffice   
 mw. Simone G.L. Luijckx officemanager  
 mw. Maaike G.C. Brasz-

Kaarsgaren 
rentmeester / 
fondsenwerving 

 

 

 

  



Bestuursverslag 2014   pagina 6  
 

 
Organisatie/ANBI 

  

 Stichting Natuur en Landelijk gebied  
 Maarsbergseweg 53a   
 3956 KV  LEERSUM   
    
 0318 57 83 57   
 info@sbnl.nl    
 www.sbnl.nl    
    
 RSIN-nummer 006924621  
 BTW-nummer NL 006 924 621 

B01 
 

 Kamer van Koophandel S 41150030  
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