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Jaaroverzicht 2012

Doel en strategie van Beschermers Amstelland

Doel van Beschermers Amstelland is:
Het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote
natuurwaarden, waarin met respect voor landschap, natuur en culfuurhistorie kan worden
geboerd en gerecreëerd.
Om deze doelstelling te realiseren:

l. Geven wij zo veel mogelijk bekendheid aan al het moois dat Amstelland te bieden
heeft.

2. Volgen wij de overheden op een positief kritische wijze.
3. Genereren wij draagvlak en middelen om de waarden van Amstelland in stand te

houden en uit te bouwen.

We geven zo'veel mogetijk bekendheid aan Amstelland

Hoogtepunt in 2012 was het verschijnen van de Atlas Amstelland. Het eerste exemplaar werd
eind november tijdens een druk bezochte bijeenkomst aangeboden aan de burgemeester van
Ouder-Amstel. Vóór de feestdagen lag dit prachtige boekwerk in de winkel. De Atlas is een
initiatief van Beschermers Amstelland. Dankzij het procesgeld van EL&I, een subsidie van
de Provincie Noord-Holland en de financiële steun van een groot aantal sponsors kwam de
financiering van het project rond. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het
stadsarchief van Amsterdam tekenden voor de redactie en de inhoud. De reacties op de Atlas
zíjn zonder uitzondering enthousiast. Van de Atlas is zowel een Nèderlandse als een Engelse
versie verschenen, die o.a. verkrij gbaar zijnviade website vaR Beschermers Amstelland.
Eveneens in het najaar werd in samenwerking met de Vereniging Historisch Amstelveen een
boek uitgebracht over de Bovenkerkerpolder.
Op de eerste zondagin juni organiseerden wij traditiegetrouw de Amstellanddag. Op meer
dan 50 plaatsen in Amstelland konden de bezoekers terecht. Dit jaar ook in Uithoorn en
omgeving. De dag werd geopend door Jan Kuiper, directeur van Landschap Noord-Holland.
De opening vond plaats op \Mester-Amstel, bij welke gelegenheid uit het landschapsfonds
Amstelland een groot insectenhotel werd aangeboden ter gelegenheid van het 350-jarige
bestaan van deze buitenplaats. Ondanks het slechte weer, maaktegweer velen gebruik van de
gelegenheid om Amstelland nader te leren kennen. De Amstellanddag is een niet meer weg te
denken instituut in het gebied geworden.
De organisatie van de dag is niet mogelijk zonder de inzet van vele wijwilligers. In de loop
der jarenhebben we een enthousiaste groep aan ons kunnen verbinden, die niet alleen op de

Amstelland dag zelf actief is, maar ook bij de voorbereiding ervan. Tevens leveren zii een
bijdrage Íun voorlichtingsbijeenkomsten en het maken van onze nieuwsbrieven. V/ij zijn hen

zeer erkentelijk voótrhff tttwt.
Velen weten de weg,weteh te vinden nÍmr onze website met informatie over verleden van én
actuele ontrvikkelingdn in Amstelland. Ook wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om de ontwikkelingen in Amstelland te volgen via Facebook en Twitter.
In de loop van20l2 werd driemaal een nieuwsbrief uitgebracht.
Een langere versie vdn de door ons in 20ll uitgebrachte documentaire 'Op de bres voor
Amstelland' werd door de NCRV in20t2 tweemaal op de landelijke tv uitgezonden. De film
is op dvd verkrij gbaar bij Beschermers Amstelland. Met VWO-scholen in en rond Amstelland
wordt gesproken over ír:zetvan de documentaire in het onderwrjs.
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We volgen de overheid positief kritisch
Zoals we in ons jaaroverzicht 20ll en ons hienroor genoemde vijfiarenverslag uitgebreid
hebben uiteengezet is het rendement van het indienen van zienswijzen zeer mager. Reden
voor ons om onze inspanningen op dit gebied te beperken en te proberen om invloed uit te
oefenen op plannen, nog voordat ze naar buiten worden gebracht. Daanroor zijn goede
contacten noodzakelijk. In een aantal gevallen bleek dit succesvol, zoals in het geval van de
'herbouw' van Tulpenburg.

We genereren draagvlak en middelen om de waarden van Amstelland te behouden en te
ontwikkelen
Begin 2012 publiceerden wij het boekje 'Vijfjaar op de bres voor Amstelland', eenverslag
van de eerste vijfjaren van ons bestaan. Een overziclrt van wat we wel en niet voor elkaar
kregen, onze successen en teleurstellingen en een vooruitblik. Waar willen we over vijfjaren
staan? Deze publicatie werd op ruime schaal verspreid onder beschermers, relaties en andere
belangstellenden.
ln het najaar ofganiseerden wij vier Beschermerscmonden. Het bijpraten van de Beschermers
wordt op prijs gesteld. Voor de agrariërs werd een aparte avond georganiseerd. Ook werden in
de loop van20l2 presentaties over Amstelland gegeven zoals bijv. bij"roeivereniging De
Amstel en de Rotary van Amstelveen . Deze avonden leverden weer vele nieuwe Beschermers
op.
Een groep ambtenaren van de Provincie Noord-Holland werd rondgeleid door het gebied.
Contacten werden gelegd met de V AZO, de ondernemersvereniging Zuid-Oost. De contacten
met de directie van de Zuidas werden waÍn gehouden.
Op ons initiatief werd in 2012 i.s.m. de Vereniging Midden-Delfland een bijeenkomst
georganiseerd voor met Beschermers Amstelland vergelijkbare initÍatieven, met als doel het
uitwisselen van ervaringen. Dit initiatief werd door de deelnemers zeer op prijs gesteld.
Onze activiteiten blijven niet onopgemerkÍ. Het aarfial contribuànten van de stichting nam toe
van bijna 1200 ultimo 20ll tot ruim 1.300 ultimo 2012.
In 2010 is de Rabobank Amstel en Vecht op ons initiatief gestart met de Streekrekening. Deze
Sfreekrekening blijkt een succes. In 2012 was de opbrengst ruim €58.000 . Deze opbrengst
komt ten goede aan het Landschapsfonds Amstelland dat wordt beheerd door oboeren,

bnrgers, recrêanten en natuurbeheerders'. In de loop van20L2 konden de eerste projecten
worden gestart waaronder een bijdrage aan boerderij-educatie, de start van de plaatsing van
nieuwe houten boerenhekken, een insectenhotel voor het jarige Wesler-Amstel en i.s.m. de
Provincie en de vereniging Wolfgerus van Aemstel, het maken vafVier fietsroutes door
Arnstelland.
Ook n2012 werd intensief sÍrmengewerkt met de Agrarische natuirrvereniging De Amstel,
Landschap Noord-Holland, Groengebied Amstelland en'Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Met de verschillende in het gebied werkzame overheden werden goede contacten
onderhouden' 

,*.,,i*.t;*,
Amstelland als 

"o 
o 
"ËEbtds#trdBegin 2012 hebben wlj,'veïant'woording afgelegd aan de staatssecretaris over drie jaren

voorbeeldgebied, zowel inhoudelijk als financieel. Van de inhoudelijke verantwoording
hebben wij een populaire versie uitgebracht, de hienroor vermelde publicatie 'Vij f jw op de
bres voor Amstelland' ..
Met een goed gevoel kijken we terug op de drie jaren voorbeeldgebied. Mede dankzij de steun
die wij in dit kader laegen van het ministerie EL&I hebben we Amstelland op de kaart
lcunnen zettsn. Zondet deze steun waren bijvoorbeeld de Atlas en de documentaire zeer
waarschijnltjk niet mogelijk gebleken. Dankzij het zijn van voorbeeldgebied hebben de
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rs/aarden van Amstelland aan zichtbaarheid gewonnen en hebben wij de basis kunnen leggen
voor een organisatie die wordt gezien.
Dat de activiteiten van Beschermers Amstelland niet onopgemerkt blijven bleek in 2012 uit
het toekennen door Groenlinks van een oGroen lintje' en het besluit van de gezamenlijke
natuurbeschermingsorganisaties van Noord-Holland om hun jaarlijkse wisselprijs voor
initiatieven op het gebied van natuur, landschap en duurzaamheid toe te kennen aan de
Beschermers Amstelland.

Mooi Amstelland
De Minister van VROM stelde in de loop van 2009 een bedrag van €950.000 ter beschikking
voor de realisatie van landschappelijke verbeteringen in Amstelland. Het heeft ons veel
moeite gekost om de locale overheden mee te krijgen in onze plannen hiervoor. Vooral
dankzij de inzet van de Provincie is ons dit uiteindelijk gelukt. Nog net voor 'het sluiten van
het loket' kon in 2011 een plan worden voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur en
Milieu op basis waarvan in het najaar van 201 | 80% van het subsidiebedrag als voorschot
werd verstrekt. ih november van dat jaar startte het project Mooi Amstelland. Dit is een
sÍrmenrverking tussen de Provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam en Amstelveen,
het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Groengebied Amstelland en Beschermers
Amstelland.
In2}l2werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners gesloteri. Het project Mooi
Amstelland omvat 15 deelprojecten, w&rvan de totale investeringswtulÍde circa €4 mln.
bedraagt. Het is nog te woeg om te spreken van het succes van Mooi Amstelland. Een beperkÍ
aantal projecten is voortvarend gestart, andere projecten komen moeizaam of in het geheel
niet van dè grond. Een overzicht van de actuele stand van zaken per project is op onze website
te vinden.

Financiën
Ondanks het wegvallen van de subsidie van het ministerie van EL&I wisten wij mede dankzij
de generositeit rr* o*e Beschermers en bedrijfswienden het jaar met een klein overschot af

te sluiten.In20I2 werd ook een eerste erfenis ontvangen.

Besfuur '
Het bestuir vergaderde in 2012 zesmaal. Eind 2012 werd een begin gemaakt met de
verjonging van het bestuur. Enkele besfuursleden van het eerste uur, Peter Roos, Hanneke
Brummelhuis en Berty van Bockom Maas, bereikÍen het einde van hirn statutaire termijn. De

stichting is hen veel dank verschuldigd voor de tijd die zij in de afgelopen jaren hebben
besteed aan de activiteiten van Beschermers Amstelland. Begin 2013 werden hun plaatsen

ingenomen door Bianca Franzen, Md Kea en Mieke de Vos.

Plannen 2013 i ,{
Ook in 2013 zullen *Jtt*Urffdt n voortgaan met het realiseren van onze doelstelling.

Zoalsin vorige jaren zuliet'J wij op de eerste zondagin juni \ryeer de Amstellanddag
organiseren. Dat is dit jaar dus opzjuni.
VJel zorgzal worden besteed aan het onderhouden van oÍrze contacten met de bescherÍners'

het bedrijfsleven en de overheden.

Bestuir Stichting Beschermers Amstelland
12 maart2}t3

Kees van Tilburg, voorzitter
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Mieke de Vos, secretaris
Jos Andriessen, penningmeester
Bianca Franzen
Mart Kea
Kees Lambalk
Aad van Paassen
Renske Peters
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Stichting Beschermens Amstelland
Jaanrekening 2012

Balans per 3í december
(na vedeling baten en
lasten)
Beclragen in Euro (8

Activa

Vorderingen
Bank
Totaal activa

Passlva
Vermogen
Vooruit ontvangen subsidies
Nog te besteden an projecten
Kortopende schulden
Totaal passiva

s" t . .
t .  - l

2012

19.342
342.40A
361.748'

45.922
0

255.488
60.338

361.7-48
- - - i - -

2011

41.631
887.855
929.486

43.618
760.000
99.929
25.939

929.486

I
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Stichting Beschermers Amstelland
Jaarrekening 2012

Staat van baten en lasten
Bedragen in Euro (9

Baten

Procesgeld EL&l
Rentebaten

Bijdragen beschermers
Bedrijfsvrienden,giften en sponsors
Verkoopopbrengst Atlas/DVD's
Overige baten
Totaal baten

Lasten
Kosten Amstellanddag
Sponsorin g Amstellanddag
Kosten Amstellanddag per saldo

Werving en promotie
Diverse bijeenkomsten
Secretariële diensten
Algemene kosten

Bijdrage Klompenpad Mooi A'land

Kosten Atlas Amstelland
Sponsoring Atlas
Atlas Amstelland per saldo
Pu blicatie Bovenkerkerpolder

Kosten documentaire
Kosten diverse projecten

Kosten diverse procedures
Totaal lasten

Saldo baten en lasten,

. '  t' . " i t l t " ; i * ' t , ,

j í Í r

t , . '  s

30.048
4.500

24.959
25.000

25.548

4.767
1.739
7::t718
2.470

0

41
0

0* o

2011

183.192
1.023

27.331
6.491

(40)
0

217.997

10 .195

2012

0
410

24.314
6.1  70
6 . 1 1 1
7.500

44.505

; 39.336
2.500

36.836

24.642
1.665

1 1 . 6 0 1
19.040

20.111

75.000
30.000

45.000
7.500

14.276
10.021

17 .110
207.80242.201

2.304
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012 van de Stichting
Beschermers Amstelland

Algemeen

De Stichting Beschermers Amstelland is op 28 november 2006 opgericht.
Doel van Beschermers Amstelland is:
Het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote
natuurwaarden, waarin met respect voor landschap, nafuur en culfuilrhistorie kan worden
geboerd en gerecreëerd.

Leidraad bij het financiële beleid van de stichting is dat verplichtingen eerst worden
aangegaan als er een redelijk uitzicht bestaat op de dekking van'de desbetreffende uitgaven.

Alle in de jaartekening vermelde bedragen luiden in euro's.
De cijfers m.b.t. 20ll zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Waarderin gs gron ds lagen

Vorderingen en schulden worden op nominale waarde gewaardeerd, waarbij de vorderingen
worden verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
Baten en lasten worden in aanmerking genomen in het iry waarop deze betrekking hebben,
waarbij verplichtingen die zijn aangegÍum en die gerelateerd zijn aan in het versl agaar
ontvangen baten, mede in aanmerking worden genomen :+

Baten

Procesgeld EL&I
Amstelland is door de Minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie ("EL &I",
voorheen: "LNV") aangewezen als een van de vier voorbeeldgebieden waaÍ zal moeten
worden aangetoond dat investeren in landschap loont. In dat kader heeft het ministerie van
EL&I een bijdrage toegekend van 485.964 voor een periode van 3 jaurr (2009 tot en met 20l l)
in de voÍn van procesgeld. Na afronding van de gesubsidieerde activiteiten is een
eindafrekening opgesteld in januari 2}l2,waarnahet definitieve suËsidiebedrag is vastgesteld
op het maximum van 485.964bii beschikking dd 19 maart 2012.
In de staat van baten en lasten is voor het jaar 20ll een bijdrage van I 83. 192 a\s bate
proces geld EL&I verantwoord.

Rentebaten r
De rentebaten op de'Bpbq ptryg$ekening worden conform bestuursbesluit afgedragen aan het
Landschapsfonds AmstelÏ'iuld dat in beheer is van de Stichting Landschap Amstelland. De
rentebaten op de overipe sfaanekeningen worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

BUdragen beschermers.
In20l2 werd van 1.319 beschermers (201 I : 1.128) in totaal 24.314 aan bijdragen ontvange&
een gemiddelde bijdrage van l8 (2011:24).



Bedrijfswienden en giften
Betreft bijdragen van 3 (2011: 3) uearijlsrenden (ABN $,m.o bank, Allen & overy en

Amsterdam RAI) voor een toá u* i.so0. De onàtigr bijdragen uit giften en schenkingen

bedroegen 4.670

ntaire 'Op de bres voor Amstelland'

worden nuornu*elijk via de website van Beschermers Amstelland verkocht'

Qverige baten
Beteft de projectbrjdragen ter dekking van de algemene kosten van de stichting'

Lasten

Amstellanddag
De kosten beteffen voornÍrmelijk kosten van publiciteit en broch'res. 

.

Atlas Amstelland Í, , - -.-- ̂ 1. "l
Het project Ati;Amstelland is in 2011 gestart. volgens planrring is de ptiblicatie in het

najaar vanz1r2verschenen. De totale kósts; bedroJgrtt ioo.o0O, waarvan 45'000 is gedekt

uii net procesgeld en het restant door sponsors.

Werving en Promotie
Beteft vooral de kosten van de publiciteit en de communicatie metrde beschermers en

belanghebbenden.

Balans

Vorderingen , ,
Betreft te ontvangen rente en sponsorgelden'

Bank
Een bedrag van342.rg5 is geplaatst op spaÍuÍekeningen. Dit bedrag is wij opneembaar'

ffigenvandestichtingi!toegenomenmethetbatigsaldoover20|2(2,304),zoals
blij kt uit bij gaand mutatie-overzicht:

I s' '.dF, 
J'r i sI.,,

Beginsaldo 1 januari20l2t n'
* , i

Saldo baten en lasten.boekjaar

Eindsaldo 31 december 2011

43.618

2.304 +

45.922

Ygoruit onwangen subsidies
Belreft urtimo zlfihet ontvangen voorschot op de subsidie Mooi Amstelland'
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Nog te besteden aan Projecten
Betreftultimozffinognietbestedegedeelteopdeprojectendieonderderegievan
Beschermers Amstelland worden uitgevoird in het kadei van het project Mooi Amstelland en

ultimo 2011 het nog niet bestede gedeelte van het procesgeld EL&I.

Kortlopende schulden
Betreft uoo*u*ffi-oog te betalen kosten, alsmede een nog aan de Stichting Landschap

Amstelland af te drageniedrag ten behoeve van het Landschapsfonds Amstelland'

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

De stichting heeft geen personeel in dien st. Zíimaakt gebruik van freelance krachten voor de

uiwoering van beleidstaken.
Het bestuir ontvangt geen bezoldiging'

a/.r"t't'lHet bestuur

Kees van Tilbrng (voorzitter)
Mieke de Vos (secretaris)
Jos Andriessen (penningmeester)
KeesLambalkGiq.. WAad van Paassen (lid)

I
' {  ;  f-lï 

r-,1
' r t

' + i

"T
Renske Peters (lid)
Bianca Franzen (lid)
MaÍt Kea (lid)

Amstelv een, 12 maart 2013

Overige gegevens

IJL(lutr!{auv vvy*

De stichting heeft geeà *irrrtoogrnrtk Dr Í"trtd bevatten geen bijzondere bepalingen

omtent de besterói"g van hetialdo van de staat van baten en lasten.

Bestemmingresultaatboekjaar -^-^ ,, 

*

Het bestui' heeft besloten het batig saldo over 20l2ten bedrage van 2.304 (201 1 : 10' 195) toe

te voegen aan het vermogen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van:
Stichting Beschermers Amstelland
te Ouder-Amstel

wij  hebben de in dit  rapportvan pagina 7 tot-en met pagina 11 opgenomen jaarrekening 2012 vanstichting Beschermers Amstelland ti oroèi-Amstel g'".óntioleerd. Deze jaarrekening bestaat uitde bafans per 31 december 2012 en de winst-en-veri iesrekening over zoí) ^"t de toel icht ing,waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiëleverslaggeving en andere toefichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die hetvermogen en hêt resultaat getrouw dient weei te geven, álsmeoe voor n"tïóstellen van hetjaarverslag, beide in overeenstemming met de. In. rrreoerhnà àetoende van toàpassing zijndegrondslagen voor de financiële verslag-geving. Het bestuur È Í.u"n, verantwoordelijk vooreen zodanige interne beheersing ats net nooázakeli;t aiÀt or- nut opr.tén van oe jaarrekeningmogelijk te maken zonder afiruijkingen van materieél belani'ut, guuolg van fr.aude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onzecontrole' wij hebben onze controlé verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronderde Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wi j  voldoen aan de voor ons geldende ethischevoorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen .n uituoeren dat een redelijke mate vanzekerheid wordt verkregen dat de jaarrer<eniíg geen afwijkingen van Ínaterieel belang bevat.
Een controle omvat het uiwoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie overde bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geseiecteèroé werkzaamheden zijnafhankefijk van de door de aàcountant-toegepastebordeélsvorming, met inbegrip van het
ffi?àï:::??flïJfico's 

dat de jaarrekenïnó 
".n 

arwijkins van materieet betàns bevat ats sevots

BU het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing inaanmerking die relevant is voor het opm-aken van de jaarre["ning en voor het getrouwe beelddaarvan, gericht op het oizetten van controlewerkzaámheden die passend zijn in deomstandigheden' Deze risico-inschattingen hebben echter ni.t tot doel een oórdeel tot uitdrukkingte brengen over de effectiviteit van de iÁterne beheeÀing uàn-d" stichting. Een controle omvattevens het evalueren van de geschiktheid van oe gebruiËte giondslagen voor het opstellen van dejaarrekening en van de redeliikheid van de door hét besturiuun de stichting gemaakte schattingenalsmede een evaluatie van het algehele beelJ van oe jaarrekening.

wij zijn van mening dat de door.ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is omeen onderbouwing voor ons oordeel te biedén.

Oordeel )
Naar ons oordt:1,9:-:l:kdlqi*n*ning een getrouw beetd van de groone en samensteling van hetvermogen van s!t-c!t_inq,Bedgliermers Amsteiland per 31 decembeízonen van het resultaat over20Lz in overeenstemmirrg, r iet de in Nederland geldende van ioepassing zi jnde grondslagen voorde f inanciële verslaggeving.

Amstelveen, 11 maart 2OL3

Amstelstad Accountants & Adviseurs

drs. G. Hoes RA
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