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Bestuursverslag 2019  

Stichting Beschermers Amstelland 

 
Inleiding  

In dit jaarverslag staan we stil bij de belangrijkste activiteiten van de 

Beschermers Amstelland.  

2019 stond in het teken van de provinciale verkiezingen en de verkiezingen van 

de waterschappen. Hiertoe heeft SBA samen met de manifestpartijen in februari 

2019 een politiek debat georganiseerd in het Mathildepaviljoen aan de Amstel. 

Andrea van Pol heeft het debat geleid. Er was van de kant van kandidaat politici 

grote belangstelling evenals van de gemeentebestuurders die ook waren 

uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst kwamen de basispunten van het manifest 

aan de orde. Er werden veel ondersteunende woorden uitgesproken voor de 

bescherming van de Groene Long en hetgeen wat bepleit wordt in het Manifest. 

De regievraag, wie pakt nu wat op, bleek een lastige. Het debat was levendig  en 

er was grote belangstelling van het publiek. Er waren een kleine 200 mensen. 

Na de verkiezingen hebben we met de nieuwe bestuurder van de provincie, 

gedeputeerde Esther Rommel, verschillende Algemeen bestuursleden en 

Dagelijkse bestuurders van het Waterschap kennis gemaakt. Ook kreeg 

Amstelveen een nieuwe burgemeester, Tjapko Poppens. Hij heeft een bezoek 

aan Amstelland afgelegd en met de beschermers kennis gemaakt. 

 

Amstellanddag 

De 13e Amstellanddag was wederom een groot succes.  Bij de opening was veel 

bestuurlijke belangstelling. Een column van Saskia van Loenen werd goed 

ontvangen. De burgemeester van Ouder- Amstel deed de officiële opening, de 

wethouder van Amsterdam kwam langs en heeft ook haar steun voor het gebied 

uitgesproken. 

De opening van de melkfabriek kreeg veel belangstelling evenals de toelichting 

van Gerard Korrel over bodemdaling op boerderij Polderzicht. Het mooie weer 

maakte dat er weer veel mensen door het gebied wandelden en fietsten. Wester- 

Amstel blijft onze locatie van opening, ook voor de toekomst. 

 

Planologisch beleid 

Op planologisch gebied hebben we verder ingezet op het behoud van het 

Jagershuis als monument. Hier lopen nu lange juridische procedures die SBA 

niet trekt maar wel ondersteunt. Deze lopen ook in 2020 verder door. 

 

Een belangrijk issue was de bomenkap van de A9 en de herplant. De plannen die 

reeds jaren geleden zijn gemaakt bleken niet meer te passen in het huidig 
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tijdsgewricht. Als SBA hebben we hier flink op ingezet om een maximale 

herplant te realiseren rekening houdend met de weidevogelpopulatie. De 

verzorgingsplaats inclusief tankstation is ook weer in discussie gebracht. Als 

SBA hebben wij een actieve inbreng gehad bij Rijkswaterstaat en het bestuur 

van de gemeente Ouder-Amstel, Er is een persbericht verschenen over de stand 

van zaken.  

In de Tweede Kamer is later een motie aangenomen om de verzorgingsplaats te 

laten vervallen. De uitwerking hiervan is nog gaande. 

 

Toekomst van de boeren 

Bodemdaling vormt een van de issues, de stikstofproblematiek en de pfas 

kwamen er dit jaar bij als grote vraagstukken. 

In Amstelland is in 2019 ook veel aandacht geschonken aan de bodemdaling en 

de toekomst van de landbouw. Ateliers in MRA verband maar ook vanuit het 

Groene Hart hebben discussies opgeleverd over de vernatting, waarbij de 

waterstand wordt verhoogd en er nieuwe mogelijkheden voor natuur ontstaan, 

nieuwe teelten of een voortzetting van het weidelandschap met wel hogere 

waterstand. SBA heeft gepleit om een dusdanige vorm van veeteelt te vinden 

waarmee de bodemdaling zoveel mogelijk wordt beperkt. Dus extensiever 

gebruik en ook dit samen laten gaan met een duurzame manier van landbouw 

bedrijven.  

In de verschillende workshops/ateliers heeft SBA actief geparticipeerd. 

SBA heeft ook actief geparticipeerd in de consultatie van oud minister Veerman 

over een aanpak van bodemdaling. 

Door de jonge boeren van de Ronde Hoep is een initiatief gestart om 

gezamenlijk naar een vorm van duurzame landbouw te zoeken. 

 

Betrokkenheid bestuurders 

Eind 2019 is er vanuit de provincie op basis van het bezoek van de nieuw 

aangetreden gedeputeerde Esther Rommel toenadering gezocht om toch een 

aantal punten vanuit het Manifest op te pakken. Bij de provincie vinden 

voorbereidingen plaats om Amstelland tot een Bijzonder Provinciaal Landschap 

te benoemen. 

 

Ook is er, mede op aandringen van SBA, contact tussen de bestuurders van 

Amsterdam, Amstelveen en Ouder- Amstel waarbij een actie is gestart om het 

bestaande gebiedsperspectief van een update te voorzien en op grond daarvan 

met de drie gemeenten acties te ondernemen. 

 

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een bezoek aan de 

Bovenkerkerpolder gebracht en ook hier met de boeren en de agrarische 

collectieven gesproken over de waterkwaliteit en de bodemdaling. 
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Ondersteuning Weidevogelboulevard 

Door Vogelbescherming Nederland is het initiatief genomen de Rijke 

Weidevogelboulevard in de Bovenkerkerpolder te ondersteunen. 8 boeren uit de 

buurt werkten hieraan mee. Ook door SBA is dit initiatief ondersteund. Het is 

een wandel- en fietspad met onderweg informatieborden en een uitkijkpunt over 

de ingezaaide stroken. Een strook van twee meter breed en 4 km lang waar 

kruiden mogen groeien in het grasland. 

 

Ondersteuning Boeren van Amstel 

Door SBA is het initiatief van de Boeren van Amstel ondersteund door in de 

winternieuwsbrief de beschermers op te roepen dit lokale initiatief te 

ondersteunen.  

 

Werven van donateurs  

Dit is ook een punt van aandacht gebleven in 2019. Het bestand vergrijst en 

hoewel ook jongeren het gebied bezoeken leidt dit nog niet tot een grote 

toename van beschermers.  

Het aantal beschermers bedroeg op 31 december 2019 1172. 

In 2019 hebben gesprekken met jongeren plaatsgevonden, de zogeheten tweede-

generatie gesprekken. Wat raakt hen en wat verwachten zij van het gebied. Hier 

is een aantal inspirerende ideeën uit voortgekomen. 

In december is een nieuwsbrief naar de beschermers gegaan in een papieren 

versie. Tussentijds zijn er digitale brieven verstuurd.  

 

 

Bestuur  

In 2019 zijn geen nieuwe bestuursleden benoemd. Wel zijn er 

kennismakingsgesprekken geweest.  

Het bestuur bestaat uit:  

Renske Peters, voorzitter  

Hans Buijze, secretaris  

Jos Andriessen, penningmeester  

Wes Korrel, bestuurslid  

Dave Kiwi, bestuurslid  

Marcel van Wieringen, bestuurslid (tevens lid Amstelgoed bestuur)  

De website wordt onderhouden door Martin Horstink  

De registratie van de beschermers wordt onderhouden door Marcelline van 

Velsen  

 

Financiën  

De jaarlijkse bijdragen van onze beschermers vormen een belangrijke bron van 

financiering van de meeste van onze activiteiten. Dankzij de grote vrijwillige 
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inzet van de bestuursleden blijven de kosten beperkt voor de Amstellanddag en 

het politiek debat dat mede gesponsord werd door landschap Noord- Holland en 

Vogelbescherming. 

Het landschapsfonds Amstelland kreeg het een na hoogste bedrag van de 

Rabobank clubactie, te weten € 4.825,12. Het Landschapsfonds is opgericht 

mede door SBA en was een fonds dat gelieerd was aan de streekrekening van de 

Rabobank ten behoeve van het landschap van Amstelland. Echter deze laatste is 

door de Rabobank komen te vervallen.  Hiermee kon ook een deel van de 

Amstellanddag worden betaald. Het jaar is met een batig saldo afgesloten en het 

weerstandsvermogen van de stichting is daarmee versterkt.  

Voor de Amstellanddag kregen we sponsorgelden van Stichting 

Landschapsfonds Amstelland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de provincie 

Nood-Holland en Bakker Out.  

 

Toekomst  

In 2020 zal onze zoektocht naar vernieuwing van ons draagvlak verder worden 

verkend.  
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Stichting Beschermers Amstelland 
Jaarrekening 2019      
 
 
 
        

Balans per 31 december  
(na verdeling saldo baten en 
lasten)      

Bedragen in Euro (€)        

       2019   2018 
Activa        

        

Vorderingen    0              0 
Bank     130.974  119.949 
Totaal activa    130.974  119.949 
            =======    ====== 

            

Passiva        

Vermogen     107.112  96.362 
Te besteden bootdienst    6.209  6.209 
Overige projectbestedingen   16.378     16.378 
Kortlopende schulden   1.275  1.000 
Totaal passiva    130.974  119.949 
            =======    ====== 
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Stichting Beschermers Amstelland     

Jaarrekening 2019        

 
 
 
Staat van baten en lasten       

Bedragen in Euro (€)      

Baten     2019  2018 
       
Bijdragen beschermers en giften   19.836  22.470 
Sponsoring Amstelland   7.500   9.500 
Verkoopopbrengst Atlas en boeken   85  213 

Rentebaten    75  160 

Totaal baten    27.496  32.343 

       

Lasten       

Kosten Amstellanddag   7.535 
 

7.273 
 

      
Kosten diverse projecten                                                         3.011                                     837 

Totaal projecten   10.546  8.110 
 
Werving en promotie    3.878  2.910 
Secretariële diensten    1.493  1.987 

Algemene kosten    829  588 

Totaal lasten   16.746  13.595 
 

Saldo baten en lasten         10.750  18.748                                           
    ======  ====== 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019 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 
 

Bijdragen beschermers en giften 
In 2019 werd van 896 beschermers (2018: 1.078) in totaal € 19.836 aan bijdragen 
ontvangen, inclusief een schenking van € 1.460, een gemiddelde bijdrage van € 21 (2018:  € 
21).  
 

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 
ondersteuning en coördinatie van vrijwilligers.  
 
Kosten diverse projecten 
In 2019 is een debatavond georganiseerd, voorafgaand aan de provinciale staten 
verkiezingen. Verder betreffen de projecten het Manifest en de weidevogelboulevard in de 
Bovenkerkerpolder. 
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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 
 

Bank 
Het tegoed bij banken is voor een bedrag van € 75.404 geplaatst op spaarrekeningen en is 
evenals de overige liquide middelen vrij opneembaar.  
 

Vermogen 

Het vermogen van de stichting is toegenomen met het batig saldo over 2019, zoals blijkt uit 
bijgaand mutatie-overzicht: 
        

Beginsaldo 1 januari 2019   96.362    

Saldo baten en lasten boekjaar               
                                                                                                         
10.750 +   

Eindsaldo 31 december 2019  107.112    

 

Te besteden bootdienst 
Betreft de opbrengsten uit opstapkaarten van passagiers van de bootdienst tijdens de 
proefvaarten in de zomer van 2016, 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. 
 
Kortlopende schulden  
Betreft nog te betalen kosten en vooruit ontvangen bijdragen. 
 
 
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, Ouderkerk aan de Amstel, 22 juni 2020: 
 

Renske Peters (voorzitter) 
 
Hans Buijze (secretaris) 
 
Jos Andriessen (penningmeester) 
 
Wes Korrel (lid) 
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Dave Kiwi (lid) 
 
Marcel van Wieringen (lid) 
 
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 2019 ten bedrage van  € 10.750 (2018:          
€ 18.748) toe te voegen aan het vermogen. 
 
 
     

       

        

   

   

         

  

      

         

  

  

         

  

         

  

   

         

  

         

   

         

    

         

  

         

  

         

  

         

 


