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Stichting Beschermers Amstelland 
Jaaroverzicht 2016 
 
Doel en strategie van de Stichting beschermers Amstelland 
Doel van de Stichting is het behoud van Amstelland als een open en vitaal agrarisch gebied 
met grote natuurwaarden, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan 
worden geboerd en gerecreëerd. 
Om deze doelstelling te realiseren: 

1. Geven wij bekendheid aan het moois dat Amstelland te bieden heeft. 
2. Volgen wij de overheid op positief kritische wijze.  
3. Genereren wij draagvlak en middelen om de waarden van Amstelland in stand te 

houden en verder duurzaam te ontwikkelen. 
  

Bekendheid geven aan Amstelland 
Voor de 10e keer werd op de eerste zondag in juni wederom de Amstellanddag gehouden. 
Een jubileumjaar waarvoor extra groot werd uitgepakt. 
Naast de open dag, waarbij op meer dan 50 locaties bezoekers werden ontvangen, was er dit 
jaar door SBA  een Kunstroute georganiseerd en werd er op initiatief van SBA op de 
Amstellanddag zelf maar ook daarna nog twee weekenden, een pilot met een bootdienst 
gehouden tussen Amsterdam en Ouderkerk a/d Amstel. 
De Kunstroute omvatte 23 panelen met historische prenten die de ontwikkeling van de stad  
langs de Amstel lieten zien.  De panelen waren in de openbare ruimte geplaatst langs de 
oevers van de Amstel en voorzien van Nederlandse en Engelse tekst. De Kunstroute werd 
officieel geopend op de Amstellanddag. De route is goed bezocht . Veel werk is verzet door 
de vrijwilligers om de panelen te voorzien van de juiste vergunningen in drie gemeenten. Tot 
eind september zijn de panelen te zien geweest. Door de gemeente Amsterdam zijn de 
panelen nu opgeslagen om ze t.z.t. een plekje te geven in het Amstelpark of M.L. Kingpark. 
Enkele panelen zijn naar historische verenigingen gegaan en op drie plekken zijn de panelen 
op eigen grond nog steeds te zien. De publiciteit was groot en daarmee was deze activiteit 
een groot succes. 
De kunstroute werd mogelijk gemaakt door een forse bijdrage van het programma Mooi 
Amstelland van de provincie, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, Waterschap Amstel 
Gooi en Vecht en de inzet van de experts van het gemeente Archief Amsterdam en de Dienst 
Cultureel Erfgoed van het Rijk. Ook de historische verenigingen van Ouderkerk en 
Amstelveen hebben hieraan bijgedragen. 
De bootdienst was een andere extra activiteit mede ingegeven door het bewustzijn dat 
duurzaam vervoer het mogelijk moet maken dat meer mensen Amstelland kunnen bezoeken 
zonder de kernwaarden aan te tasten. Ook vanuit toeristisch perspectief. Amsterdam voert 
een actief beleid om toeristen te spreiden en ook bezoeken buiten de stad te laten afleggen. 
Amstelland is daarbij een van de bestemmingen. Er was groot enthousiasme over de 
bootdienst. Er waren momenten dat mensen niet meekonden vanwege de grote drukte. Het 
weer was prachtig op alle weekenden. 
Op de Amstellanddag werd het vervoer gratis aangeboden op de weekenden erna werd er 
betaald. De proef is geëvalueerd en er wordt vervolgonderzoek gedaan of er een business 
model is te ontwikkelen om de bootdienst op structurele wijze in Amstelland te laten varen.  
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De bootdienst werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stadsregio, 
Ouder- Amstel, Amsterdam en Amstelveen. 
De opening van de Amstellanddag vond wederom plaats op de buitenplaats Wester-Amstel. 
Het weer was schitterend en de dag trok vele bezoekers.  Voor de opening was er muziek en 
dans door de jeugd van Amstelveen en Ouderkerk. Ook was er een fanfare die na de opening 
per boot naar Ouderkerk voer. 
Voor de opening was een panel gevormd van bestuurders, de gedeputeerde van Noord-
Holland de heer Talsma, de burgemeester van Ouder-Amstel Mieke Blankers, de wethouder 
van Amstelveen Peter Bot, stadsdeelvoorzitter Zuid,  Sebastiaan Capel de dijkgraaf van 
Amstel Gooi en Vecht Gerhard v d Top en de directeur Vogelbescherming Fred Wouters. 
Onder leiding van Sandra Rottenberg werd gediscussieerd over de toekomst, bebouwing, 
toerisme en weidevogels. 
Vervolgens werd een 6 m lange banner ontrold met de Amstel en haar aantrekkelijke 
bezienswaardigheden, de kunstroute en de boottour erop waarmee de officiële opening  
werd verricht. Door Bakker Out en de Provincie Noord-Holland en de Rabobank werd de 
opening  mede mogelijk gemaakt. 
Vervolgens werd in het gehele gebied genoten van alle activiteiten waarbij we de 
deelnemende organisaties heel hartelijk danken voor hun inzet. Ook danken we de 
vrijwilligers van Wester-Amstel die de opening mede mogelijk hebben gemaakt en we 
danken eveneens de vrijwilligers die voor SBA de voorbereidingen van de dag en de dag zelf 
mede mogelijk hebben gemaakt. 
Bekendheid aan de dag is gegeven via dagbladen Telegraaf en Parool, lokale kranten, 
driehoeksborden in verschillende gemeenten, posters, programmaboekjes flyers en social 
media. 
 
In 2016 werden twee nieuwsbrieven uitgebracht en een beschermersavond gehouden over 
de toekomst van Amstelland aan de hand van een onderzoek dat door de 
Wetenschapswinkel van Wageningen is gehouden in opdracht van Stichting Beschermers 
Amstelland. De toekomst van de landbouw, recreatie en toerisme stonden centraal waarbij 
de vraag was wat dit betekent voor de toekomstige strategie van SBA. De avond werd door 
ruim 100 mensen bezocht en er was een levendige discussie. 
  
Volgen van de overheid 
Met de gemeenten en provincie en rijk zijn veel contacten geweest over Amstelland en 
gezien de grote bijdragen aan de vormgeving van de 10de Amstellandag kun je stellen dat de 
verhouding tussen SBA en de overheid goed is. 
Toch traden er in 2016 de eerste tekenen van bedreiging van de groene long op. Door de 
gemeente Amsterdam die te kampen heeft met een grote vraag naar woningen is de 
discussie ontstaan rond de kop van de Amstelscheg en met name de volkstuinen aldaar en 
de oevers. Woningbouw leek het plan. SBA heeft hier hard stelling in genomen en een sterk 
pleidooi gehouden om het unieke vingerstadmodel van de gemeente Amsterdam overeind 
te houden. De groene longen van de stad zijn van essentieel belang voor het welzijn van de 
stad. 
Discussies werden gevoerd in Pakhuis de Zwijger waar SBA actief aan deelnam. Ook de 
vervolgdiscussies in 2017 worden op de voet gevolgd en er wordt in samenspraak met 
andere belanghebbenden zoals volkstuinenpark Amstelglorie, gesproken over de te volgen 
strategie. 
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Met de provincie is regelmatig contact geweest over een duurzaam weidevogelbeheer 
samen met vogelbescherming en de nieuwe Stichting Agrarisch Natuurbeheer. Hierbij wordt 
ook gekeken naar nieuwe producten die meer lokaal worden vermarkt en waarmee tevens 
geld gegenereerd wordt dat ten goede komt aan het weidevogelbeheer. 
 
Genereren van draagvlak en middelen om waarden te behouden en duurzame 
ontwikkeling te ondersteunen 
 
Een initiatief dat in het najaar van 2014 is gestart en doorliep in 2015 en 2016, is een project 
van de Wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen. Zij onderzoeken voor de 
Stichting Beschermers Amstelland de economische dragers van het gebied Amstelland, nu en 
in de toekomst.  Door onze Stichting is begeleiding geleverd samen met externen en vond  
discussie plaats met de beschermers en de boeren. 
Het conceptrapport is besproken met de bewoners en vormde in 2016 de basis dienen voor 
onze strategie ontwikkeling. 
Het rapport is 27 oktober 2016 officieel aangeboden aan SBA. Een van de belangrijkste 
conclusies was dat het draagvlak voor Amstelland moet worden vergroot wil je sterk staan 
tegen de dynamiek van de stedelijke ontwikkeling en de kernwaarden te behouden. 
Daarnaast zagen zij voor de landbouw mogelijkheden om zich te richten op streekprodukten 
en natuurinclusief boeren. Voor recreatie en toerisme zijn er mogelijkheden die nog verder 
moeten worden verkend. 
 SBA heeft hierbij ook andere belanghebbende organisaties uitgenodigd. Zij allen voelden 
voor een stuk gemeenschappelijke strategie over de toekomst van Amstelland. Dit wordt in 
2017 verder uitgewerkt tot een pamflet dat ook met het oog op de verkiezingen van de 
gemeenteraden in 2018 zal worden gebruikt. 
 
Ondernemersplatform 
Het verder vormgeven van een ondernemersplatform heeft in 2016 vooral bij de ingestelde 
werkgroep gelegen. Zij hebben een seminar georganiseerd met het thema: 'Help de 
toeristen komen...!’. Dit werd goed bezocht en leidde tot enthousiasme om gezamenlijk 
verder te gaan. De website was in gebruik maar voor de verdere ‘branding’ en het vormen 
van een eigen ondernemers- vereniging zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Eind 2016 
was de werkgroep zover om zelfstandig verder te gaan en zich los te maken van SBA.  
 
BESCHERMERS 
Het aantal donateurs is ook in 2016 licht gedaald.  
Geconstateerd is dat mensen erg enthousiast zijn over Amstelland maar dat het te weinig 
bekend is dat de Stichting Beschermers Amstelland actief  hiervoor op de bres staat.  Voor 
het komend jaar zal de werving van beschermers centraal komen te staan. 
 
Financiën 
Het jaar is financieel met een batig saldo afgesloten en het weerstandsvermogen van de 
stichting is daarmee verder versterkt. De jaarlijkse bijdragen van onze beschermers vormen 
een belangrijke bron van financiering van de meeste van onze activiteiten. Omdat deze  
jaarlijkse bijdragen afnemen zullen onze projecten steeds meer door sponsoring 
gefinancierd moeten worden. 
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De inkomsten uit het Landschapsfonds lopen sterk terug vanwege de streekrekening met 
een lage rentestand en het niet meer actief aanprijzen van de streekrekening door de RABO-
bank. 
Daarentegen werden voor incidentele projecten middelen gevonden. 
In het verslagjaar zijn de projecten voor Mooi Amstelland financieel afgerekend en is het niet 
benutte deel van de voorschotbijdrage terugbetaald. De definitieve subsidievaststelling zal in 
2017 volgen. 
Door het afnemen van de inkomsten zijn we genoodzaakt onze professionele ondersteuning 
drastisch in te krimpen. Inge Engels die ons in 2015 en 2016 heeft ondersteund zal per 1 
januari 2017 ons niet meer ondersteunen. 
Wij zullen met vrijwilligers en het bestuur zelf meer moeten doen en incidenteel voor 
klussen ondersteuning moeten inhuren. 
Inmiddels zijn drie vrijwilligers gevonden die de Amstellanddag en de website komen 
ondersteunen.  
 
Duurzame ontwikkeling 
Amstelland kan zijn waarden houden als het ook voldoende economische draagkracht 
ontwikkelt mits dit niet ten koste gaat van de kernwaarden. Met de stap voorwaarts die de 
ondernemers van Amstelland hebben gezet om zich zelfstandig te verenigen kan die 
economische kracht worden versterkt. SBA stimuleert duurzame ontwikkeling van de 
landbouw met ‘ inclusief weidevogelbeheer’ en ontwikkeling van streekproducten. Ook 
stimuleert zij duurzaam vervoer zoals die elektrisch over water en een extensieve vorm van 
toerisme.  
 
 
Bestuur 
In 2016 hebben er verschillende bestuurswisselingen plaatsgehad. 
Aangetreden is Hans Buijze als secretaris van de Stichting. We heten hem hierbij van harte 
welkom evenals Dave Kiwi die als algemeen lid is toegetreden. 
Afscheid hebben we genomen van Hans Koot als secretaris. 
 
Thans hebben zitting in het bestuur: 
Renske Peters, voorzitter 
Hans Buijze, secretaris 
Jos Andriessen, penningmeester 
Gert Lutke Schipholt, lid 
Wes Korrel, lid 
Dave Kiwi, lid 
 
Plannen voor de toekomst 
 
in 2016 is veel energie gaan zitten in de organisatie van de Amstellanddag, de afronding van 
het rapport Bloeiend Amstelland en werven van nieuwe bestuursleden. 
Voor 2017 staat op de rol dat indachtig de conclusies uit het rapport van Bloeiend 
Amstelland we het draagvlak van Amstelland moeten versterken. Samen staan we sterk. 
Daarom zullen we proberen het aantal donateurs te vergroten. 
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Stichting Beschermers Amstelland     
Jaarrekening 2016      
 
 
 
        
Balans per 31 december           
(na verdeling saldo van baten 
en lasten)      
Bedragen in Euro (€)        
       2016   2015 
Activa        
        
Vorderingen    2.190      1.658 
Bank     82.735  269.631 
Totaal activa    84.925  271.289 
               =====  ======= 
            
Passiva        
Vermogen     60.435  57.164 
Te besteden bootdienst    6.209   
Overige projectbestedingen   16.378  211.293 
Kortlopende schulden   1.903  2.832 
Totaal passiva    84.925  271.289 
               =====  ====== 
          
  



8 
 

 
 
Stichting Beschermers Amstelland     

Jaarrekening 2016        

Staat van baten en lasten       

Bedragen in Euro (€)      

Baten     2016  2015 
 
Rentebaten    493  1.917 
Bijdragen beschermers en giften   19.119  23.220 
Verkoopopbrengst Atlas en boeken   509  479 
Totaal baten   20.121  25.616 
       

Lasten       

Kosten Amstellanddag   17.360 

 

15.406 

 

Sponsoring Amstellanddag   14.000  11.500  
Kosten Amstellanddag per saldo   3.360  3.906 

Kosten kunstroute en Amstel bootdienst        
 

56.189 
 
  

Sponsoring kunstroute en bootdienst   56.146   
Projectkosten kunstroute en bootdienst                                                   43   

Kosten overige projecten   1.813  
 

12.489 
 

Sponsoring overige projecten   1.813  12.489  
Overige projecten per saldo   0  0 
 
 
Werving en promotie    

 
4.985  4.250 

 

Secretariële diensten    6.139  10.370 
Algemene kosten    2.323  3.190 
      
Totaal lasten   16.850  21.716 
 

Saldo baten en lasten         3.271  3.900                                           
    =====  ===== 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016 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, natuur en cultuurhistorie 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 jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s. 
 
Waarderingsgrondslagen 
 
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 jaar waarop deze betrekking hebben, 
waarbij verplichtingen die zijn aangegaan en die gerelateerd zijn aan in het verslagjaar 
ontvangen baten, mede in aanmerking worden genomen. 
 
Baten 
 
Rentebaten 
Van de rentebaten op de Rabo streekrekening is een gedeelte afgedragen aan het 
Landschapsfonds Amstelland dat in beheer is van de Stichting Landschap Amstelland. 
 
Bijdragen beschermers en giften 
In 2016 werd van 1.065 beschermers (2015: 1.200) in totaal 19.119 aan bijdragen 
ontvangen, een gemiddelde bijdrage van 18 (2015: 19).  
 
Opbrengst verkoop Atlas Amstelland en boeken 
De in 2012 uitgebrachte Atlas alsmede boeken en de documentaire ‘Op de bres voor 
Amstelland’ worden tijdens evenementen en via de website van Beschermers Amstelland 
verkocht.  
 
Lasten 
 
Amstellanddag 
 
 
De kosten betreffen voornamelijk kosten van publiciteit en brochures alsmede de 
secretariële ondersteuning en coördinatie van vrijwilligers.  
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Kunstroute en pilotproject bootdienst over de Amstel 
In het kader van het jubileumjaar van onze Stichting zijn twee bijzondere projecten 
georganiseerd welke volledig met sponsorgelden zijn bekostigd. 
 
Werving en promotie 
Betreft vooral de kosten van de publiciteit en de communicatie met de beschermers en 
belanghebbenden door middel van de nieuwsbrief en website. 
 
Balans 
 
Vorderingen 
Betreft te ontvangen rente en te ontvangen bijdragen voor het project Ontdek Amstelland 
dat wordt gefinancierd door Stichting Landschap Amstelland en Groengebied Amstelland. 
 
Bank 
Vrijwel het gehele tegoed bij banken is geplaatst op spaarrekeningen en is vrij opneembaar.  
 
Vermogen 
Het vermogen van de stichting is toegenomen met het batig saldo over 2016 (3.271), zoals 
blijkt uit bijgaand mutatie-overzicht: 
        
Beginsaldo 1 januari 2016  57.164    

Saldo baten en lasten boekjaar  
                                               
3.271 +   

        
Eindsaldo 31 december 2016  60.435    
 
Te besteden bootdienst 
Betreft de opbrengsten uit opstapkaarten van passagiers van de bootdienst tijdens de 
proefvaarten afgelopen zomer, waarvan met sponsoren is afgesproken dat deze worden 
besteed aan verder onderzoek naar de haalbaarheid van een bootdienst tussen Amsterdam 
en Ouderkerk aan de Amstel 
 
Overige projectbestedingen 
Betreft de nog te besteden kosten aan projecten, alsmede per eind 2015 het niet bestede 
gedeelte van de ontvangen voorschotbijdragen op de projecten die onder regie van 
Beschermers Amstelland zijn uitgevoerd in het kader van het project Mooi Amstelland. 
 
Kortlopende schulden  
Betreft nog te betalen kosten. 
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Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen 
 
De stichting heeft geen personeel in dienst. Zij maakt gebruik van freelance krachten voor de 
uitvoering van beleidstaken.  
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging. 
 
Het bestuur, 
was getekend: 
 
Renske Peters (voorzitter) 
 
Hans Buijze (secretaris) 
 
Jos Andriessen (penningmeester) 
 
Wes Korrel (lid) 
 
Gert Lutke Schipholt (lid) 
 
Dave Kiwi (lid) 
 
 
Ouderkerk aan de Amstel, 1 mei 2017 
 
 
Overige gegevens 
 
Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat. 
De stichting heeft geen winstoogmerk. De statuten bevatten geen bijzondere bepalingen 
omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten.  
 
Bestemming resultaat boekjaar 
Het bestuur heeft besloten het batig saldo over 2016 ten bedrage van 3.271 (2015: 2.900) 
toe te voegen aan het vermogen. 
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	Het verder vormgeven van een ondernemersplatform heeft in 2016 vooral bij de ingestelde werkgroep gelegen. Zij hebben een seminar georganiseerd met het thema: 'Help de toeristen komen...!’. Dit werd goed bezocht en leidde tot enthousiasme om gezamenli...
	BESCHERMERS
	Het aantal donateurs is ook in 2016 licht gedaald.
	Geconstateerd is dat mensen erg enthousiast zijn over Amstelland maar dat het te weinig bekend is dat de Stichting Beschermers Amstelland actief  hiervoor op de bres staat.  Voor het komend jaar zal de werving van beschermers centraal komen te staan.
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	Lasten
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