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1. Algemeen 

Nederland was in 2013 wederom bezig met de vraag hoe met krimpende financiële middelen 

met natuur en landschap moet worden omgegaan.  

Met dit gegeven heeft SBNL zich in het verslagjaar gericht op het verder uitbouwen van de 

organisatie als fondsenbeheerder en fondsenwerver. 

Het bestuur kwam in 2013 zes keer bijeen. 

 

 

2. Beheer 

Staatsbosbeheer 

Tot 2013 beheerde SBNL een kleine 1100 ha landschapselementen van Staatsbosbeheer 

(SBB). 

In verband met de door de overheid opgelegde bezuinigingen heeft SBB gezocht naar 

mogelijkheden om haar begrotingstekort te nivelleren. Bijvoorbeeld door beperking van haar 

uitgaven. Daarom heeft men eenzijdig de landelijke bruikleenovereenkomst met SBNL 

opgezegd. Een andere optie was de verkoop van landschapselementen. Als pilot heeft men 

het gebied rond Daarle gekozen. De door SBNL beheerde landschapselementen moesten per 

1 maart 2013 zijn opgeleverd. Door oorzaken van uiteenlopende aard is dit niet eerder dan 1 

mei gerealiseerd. Direct gevolg is dat SBNL begin april en medio mei 2013 afscheid heeft 

moeten nemen van respectievelijk de administratief medewerker en één van de twee 

beheermedewerkers. Voor 2014 heeft dit uiteraard verdere financiële consequenties. 

SBB heeft per 01-01-2014 de 4 regio’s gereorganiseerd naar 21 districten, waarvan SBNL met 

nog slechts 3 districten nieuwe, tijdelijke, beheerovereenkomsten heeft gesloten. 

 

Beheer derden 

SBNL gaat het beheer verzorgen van de voormalige, ca. 100 ha grote, ontzandingsplas  

“De Uivermeertjes” in de gemeente Druten. De gemeenteraad heeft eind februari( 2014) 

besloten om het gebied voor 30 jaar in erfpacht uit te geven aan SBNL onder voorwaarde dat 

het gebied wordt beheerd conform het, door SBNL in 2010 opgestelde, beheerplan. SBNL 

ontvangt hiervoor jaarlijks een gezamenlijk vastgestelde beheervergoeding. Het gebied is 

opengesteld voor t.b.v. extensieve recreatie. Ook mag er worden gevist en gejaagd. Ultimo 

2013 zijn de contracten nog niet getekend. 

 

 

3. Donateurs 

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

hebben meerdere donateurs hun bijdrage verhoogd en/of gecontinueerd. 

Op 21 september heeft de jaarlijkse donateursdag in het SBNL-terrein de Crobsche Waard 

plaats gevonden. Na een inleidend verhaal tijdens de lunch zijn de aanwezigen onder 

begeleiding van vrijwilligers het prachtige terrein van SBNL gaan bekijken. De wandeling 

eindigde bij het Waardmanshuis met een hapje en een drankje. 
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4. 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 waarbij de aflossing ad € 35.000,- per jaar plaats vindt door middel van 

een schenking, in de vorm van een lijfrente. 

 

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

aan SBNL heeft nagelaten. Een en ander zal zijn beslag krijgen in 2014. Van haar 

nalatenschap vormt SBNL een fonds op naam, dat o.a. bestemd is voor wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

 

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

In 2013 heeft er een eerste uitkering uit het Fonds plaats gevonden. Het bestuur heeft het 

advies van de uitkeringscommissie integraal over genomen. In totaal zijn 9 projecten geheel 

of gedeeltelijk gehonoreerd. 

In de vergadering van 2 juli 2013 zijn de projectcriteria geëvalueerd en aangepast. 

 

 

6. Promoten van particulier en agrarisch natuurbeheer 

Inzicht in Natuur 

In het blad Inzicht in Natuur, dat het verslagjaar weer 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. 

Als fondsenbeheerder en als promotor van particulier en agrarisch natuurbeheer blijft SBNL 

interessant voor de Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) in ons land. 

 

Samenwerking 

SBNL blijft samenwerking zoeken met de agrarische natuurverenigingen (ANV’s), hun koepels 

en de landbouworganisaties. De ANV’s op hun beurt ontvangen graag de promotionele steun 

van SBNL en van door haar beheerde fondsen.  

Naast de samenwerking met de ANV’s blijven wij natuurlijk samen optrekken met de 

Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging 

(KNJV). 

 

 

7. Financiën 

Het resultaat over het jaar 2013 is uitgekomen op € 45.530 (2012 € 221.000). Dit resultaat 

werd mede veroorzaakt doordat het operationele exploitatieresultaat 2013 van de Stichting 

positief uitkwam op € 3.201 (2012 € 79.000) bij een voor 2013 begroot operationeel resultaat 

van negatief € 50.000. De resultaten van de beheerde fondsen waren in 2013 € 42.329 (2012: 

€ 141.000).  
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Binnen het bestuur is, evenals in voorgaande jaren, volop aandacht besteed aan het behalen 

van positieve operationele resultaten teneinde de continuïteit van SBNL en door SBNL na 

gestreefde doelen ook op langere termijn te kunnen waarborgen.  

Dit impliceert met name dat de “eigen” opbrengsten in de operationele sfeer omhoog 

moeten om een gezonde exploitatie te verkrijgen. De operationele kosten worden strak 

beheerd, maar zijn als redelijk "vast" te beschouwen.  

Dit houdt zeker in dat het bestuur kritisch is over de financiële situatie en inkomsten en 

kosten en zich voortdurend de vraag stelt of onze "dienstverlening" aan de donateurs en 

overige belanghebbenden wel in deze vorm kan worden voortgezet. Voortdurend wordt 

getracht de organisatie zo efficiënt mogelijk te laten opereren, waarbij de zogenaamde “out 

of the pocket” kosten zoveel mogelijk worden gereduceerd. 

Het beleid ten aanzien van donateurs, abonnees, sponsoren, legaten, erflaters en “fondsen 

op naam” is in 2013 binnen het bestuur uitgebreid aan de orde geweest en zal ook in 2014 

en de jaren erna een belangrijk aandachtspunt van het bestuur blijven. 

Het gebruik van communicatie in “hard copy” blijkt een steeds belangrijker kostenfactor. Het 

gebruik van elektronische communicatie middels e-mail en social media zal nadrukkelijk mee 

gaan wegen in onze (kosten) overwegingen.  

De vermogens- én de liquiditeitspositie van SBNL is per 31 december 2013 gezond te noemen 
en het bestuur streeft er nadrukkelijk naar dit te bestendigen.  
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8. Personeel & organisatie 

 

Bestuur     
 Ing. F. Nijpjes voorzitter Vanaf 08-05-2013 waarnemend 

Vanaf 29-10-2013 
 Dhr. G.H.M. Alferink voorzitter Tot 29-10-2013 
 Drs. N.J. van der Wal RA Penningmeester  
 Ing. M.J. Duintjer   
 Drs. H.F. Jansma   
 Ing. T.A.M. Meijer   
 Ing. F.J. Somsen   
 

Adviseur   
 Dhr. J.S.M. Siemes bestuursadviseur  
 

 

Commissies   
 Beleggingscommissie    
 Drs. N.J. van der Wal RA voorzitter  
 Drs. H.F. Jansma   
 Dhr. M. Schimmelpenninck   
 Ing. F.J. Somsen   
 

 

 Uitkeringscommissie Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds 
 Dhr. J.S.M. Siemes voorzitter  
 Mw.Drs. E.C.M. Cremers   
 Ir. H.J.M. Hanstede   
 Mw. J.M.G. Schreijer-Pierik   
 Dhr. C. de Vries   
 Mw. M.G.C. Brasz-

Kaarsgaren 
Ambtelijk secretaris  

    
 

 

Bureau   
 Afdeling Beheer   
 Ing. Teun A.G. van der Vegt Coördinator terreinbeheer 

Noord Nederland 
Uit dienst 17-05-2013 

 Ing. Rini H.J. Smits Coördinator terreinbeheer  
    
 Front-/backoffice   
 Mw. Simone G.L. Luijckx officemanager  
 Dhr. Rob P.M. Doesburg Administratief medewerker Uit dienst 01-04-2013 
 Mw. Maaike G.C. Brasz-

Kaarsgaren 
Financieel medewerker / 
fondsenwerving 

In dienst 01-03-2013 
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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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