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1. Algemeen

Bestuur
Het bestuur kwam in 2015 zes keer bijeen. Daarnaast hebben de bestuursleden individueel
begeleiding gegeven aan enkele dossiers zoals Croin, SBB. 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 een marketing- , communicatietraject te starten.
In 2015 heeft de heer Jansma , na ruim 4 jaar, afscheid genomen als bestuurder van SBNL.
De heer G. van den Brink heeft hem opgevolgd als portefeuillehouder weidevogelbeheer.
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 2015 bestond het te beheren SBB areaal nog uit ruim 350 ha,
gelegen in de provincie Noord-Brabant. De betreffende SBB-districten hebben aangegeven
ook voor de toekomst het beheer via SBNL te willen voortzetten. Er wordt nu gezamenlijk
gekeken naar een geschikte vorm voor een 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 Vereniging Streekbeheer Rijk Maas & Waal.
In Oost Gelderland is samen met Waterschap Rijn en IJssel een beheerproef opgestart voor
het beheer van natte stapstenen. Op 4 plaatsen langs de oude IJssel worden de stapstenen
onderhouden door lokale agrariërs die laten begrazen of maaien. SBNL begeleidt het beheer
samen met een vrijwilliger van de lokale wildbeheereenheid.
Ook op andere terreinen wordt gewerkt aan samenwerking. Voor ons terrein Helenavaart is
een samenwerking aangegaan met de Stichting VEEN, een particuliere organisatie voor
behoud van het Peellandschap. De struinroute van VEEN loopt inmiddels door het SBNL
terrein.
Na de ruil in 2013 met Natuurmonumenten van enkele bloemdijken in de Zak van Zuid
Beveland en de noodzakelijke eindkap van populieren zijn deze in 2015 weer ingeplant. Een
deel van de voormalige spoordijk, ter hoogte van Driewegen-Ovezande heeft eveneens een
opknapbeurt gekregen. Het geoogste hout heeft als biomassa t.b.v. de opwekking van
groene stroom een goede bestemming gekregen.
In het kader het RWS project Stroomlijn ( hoogwaterveiligheid) is er voor de terreinen
Crobsche Waard en Breemwaard uitgebreid overleg geweest met alle betrokken instanties.
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Dit overleg was nodig om er voor te zorgen dat de natuurwaarde, door de verplichte
maatregelen, zo min mogelijk wordt aangetast. Het betreft hier projecten die door hun
complexiteit veel overlegtijd vragen.

3. 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 26 september haar jaarlijkse donateursdag op het Landgoed
het Westersche Veld van Rolde in Drenthe. Een prachtige particuliere natuurparel, waar
SBNL-bestuurslid Michael Duintjer iedereen gastvrij ontving. Het Westersche Veld is een
particulier landgoed van 192 hectare, waarop geen groot landhuis staat, maar wel een
karakteristiek jachthuis en twee voormalige pachtboerderijen. Het landgoed is in handen van
de nazaten van Steven Duintjer. Sinds 2000 is het een transparante familie BV, waarvan
Michael Duintjer de directie en het beheer voert.
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. De aflossing vindt plaats door middel van een schenking, in de vorm
van een jaarlijkse lijfrente.
Eind 2013 vernamen wij dat ecologe Nora Croin Michielsen haar bezittingen en vermogen
aan SBNL heeft nagelaten. De afwikkeling van deze nalatenschap heeft in 2015 plaats
gevonden. 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
Het merendeel van de projectaanvragen uit 2014 is, door het niet kunnen voldoen aan de
gestelde projectcriteria, voortijdig ingetrokken. In 2015 kon SBNL € 75.000,- beschikbaar
stellen voor nieuwe projecten. In totaal zijn 14 projecten geheel of gedeeltelijk gehonoreerd,
voor in totaal € 74.160,-. Het bestuur heeft het advies van de uitkeringscommissie integraal
overgenomen. In het verslagjaar is de heer Hans Siemes terug getreden als voorzitter maar
wel lid van de uitkeringscommissie gebleven. De heer Eric Hanstede heeft de
voorzittershamer overgenomen.
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, verslaglegging vordering agrarische collectieven en
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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.
Nieuwe website
Eind juli ging de compleet nieuwe website van SBNL de lucht in. De site biedt bezoekers meer
informatie, meer beeld én meer mogelijkheden voor interactie, zoals het automatisch
opgeven voor een evenement of via I-deal doneren. De website heeft meer uitstraling en
meer technische mogelijkheden. Met meer en grotere foto’s van de eigen terreinen laat
SBNL duidelijker zien wat zij doet. Aan het interactief maken van de aanvraagformulieren van
het Van Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds wordt nog gewerkt.

7. Financiën
Het resultaat over het jaar 2015 is uitgekomen op € 2.972.000 positief (2014: € 151.000
positief). Deze positieve ontwikkeling is een direct gevolg van de ontvangst van de erfenis van
mevrouw Nora Croin Michielsen per 1 juli 2015. Het operationele exploitatieresultaat 2015
van de Stichting kwam uit op € 85.000 negatief (2014: € 28.000 negatief) bij een voor 2015
begroot operationeel resultaat van € 90.000 negatief. Het resultaat van de beheerde fondsen
was in 2015 € 45.000 positief (2014: € 179.000).
In 2015 heeft het bestuur besloten het verzoek van de FPG om het boek ‘ondernemen met
natuur’ te sponseren positief te honoreren met een bijdrage van € 1.000,Tevens heeft het bestuur € 5.000,- uitgetrokken voor de film ‘Groen Goud’.
Door tegenvallende/ achterblijvende baten uit het terreinbeheer voor derden (SBB) kwam de
exploitatie sterk onder druk te staan. Door sterk op de kosten te letten heeft het bestuur het
operationeel verlies weten te beperken.
Van het totale positieve resultaat van € 2.972.000 is een bedrag van € 2.472.000 bestemd
voor het nieuw gevormde Nora Croin Michielsen Fonds en € 79.000 voor het Baron en
Baronesse van Hemert tot Dingshof tot Dingshof-Coldeweij Fonds. Per saldo is de algemene
reserve van SBNL dan met ca. € 421.000 toegenomen.
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De baten van SBNL (exclusief de beleggingsopbrengsten) moeten structureel worden
verhoogd om het wegvallen van de baten uit hoofde van het terreinbeheer voor derden
(SBB) te compenseren. Dit zal voornamelijk moeten worden gerealiseerd door een hogere
eigen baten.
Het door het bestuur genomen initiatief voor een nieuwe marketing- en communicatie
strategie wordt beschouwd als een belangrijke katalysator voor deze ontwikkeling.
De solvabiliteitspositie en liquiditeitspositie zijn meer dan uitstekend te noemen.

8. Personeel & organisatie

Bestuur
ing. F. Nijpjes
drs. N.J. van der Wal
ing. M.J. Duintjer
drs. H.F. Jansma
ing. T.A.M. Meijer
ing. F.J. Somsen
G. van den Brink

voorzitter
penningmeester

J.S.M. Siemes

bestuursadviseur

Tot 10-03-2015

Per 10-03-2015

Adviseur

Commissies
Beleggingscommissie
drs. N.J. van der Wal
drs. M. Schimmelpenninck
ing. F.J. Somsen
mw. ing. M.G.C. BraszKaarsgaren

Tot 01-07-2015

voorzitter

ambtelijk secretaris

Uitkeringscommissie Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds
J.S.M. Siemes
voorzitter
Tot 01-07-2015
ir. H.J.M. Hanstede
voorzitter
Per 01-07-2015
mw. drs. E.C.M. Cremers
ing. C.K. de Vries
drs. H.Th.M. Pieper
mw. ing. M.G.C. Braszambtelijk secretaris
Kaarsgaren
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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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