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BALANS (na bestemming exploitatiesaldo)

 31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

bezoekerscentrum

bouwkosten 379.531 379.531

ontvangen bijdragen en subsidies -379.531 -379.531

0 0

inrichting bezoekerscentrum

kosten inrichting 35.074 35.074

ontvangen bijdragen en subsidies -35.074 -35.074

0 0

heemtuin

kosten aanleg heemtuin 37.127 37.127

ontvangen bijdragen en subsidies -32.939 -32.939

uit bestemmingsreserve tekort aanleg heemtuin -4.188 -4.188

0 0

sedumdak/zonnecollectoren

kosten aanleg sedumdak en zonnecollectoren 22.547 22.547

ontvangen bijdragen en subsidies -15.500 -15.500

uit bestemmingsreserve tekort aanleg sedumdak en zonnecollectoren -7.047 -7.047

0 0

Renovatie

Renovatie bezoekerscentrum 46.114

Reeds ontvangen bijdragen voor renovatie bezoekerscentreum -34.298

11.816

totaal materiële vaste activa 11.816 0

debiteuren

Gemeente Alphen btw compensatie 0 2.237

Junis telefoonkosten 60 30

Junis lesprogramma 540 585

600 2.852

voorraden

brochures en verkoopmaterialen 2.025  2.025  

ontvangen bijdragen en subsidies 2.025 2.025

0 0

overige vorderingen en overlopende activa

Provincie Zuid-Holland subsidie project Pampus 0 5.980

rente spaarrekening 0  6  

0 5.986

liquide middelen

kas 0 9

Rabobank 58.096 66.137

58.096 66.146

totaal activa 70.512 74.984
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BALANS (na bestemming exploitatiesaldo)

 31 december 2019 31 december 2018

 € € € €

stichtingsvermogen

continuïteitsreserve

stand begin boekjaar 9.016 11.451

onttrekking / dotatie uit bestemming exploitatieresultaat 0 -2.435

stand eind boekjaar 9.016 9.016

bestemmingsreserves

groot onderhoud bezoekerscentrum en heemtuin   

stand begin boekjaar 16.000 14.000

dotatie uit bestemming exploitatieresultaat 2.000 2.000

stand eind boekjaar 18.000 16.000

aanvulling basisvoorraad verkoopartikelen

stand begin boekjaar 1.000 1.000

dotatie uit bestemming exploitatieresultaat 0 0

stand eind boekjaar 1.000 1.000

renovatie expositieruimte

stand begin boekjaar 1.435 1.435

dotatie uit bestemming exploitatieresultaat 0 0

stand eind boekjaar 1.435 1.435

beheerprojecten

stand begin boekjaar 10.488 2.205

dotatie uit bestemming exploitatieresultaat -2.000 8.283

stand eind boekjaar 8.488 10.488

heropening bezoekerscentrum in 2020

stand begin boekjaar 0

dotatie uit bestemming exploitatieresultaat 4.549

stand eind boekjaar 4.549

totaal stichtingsvermogen 42.488 37.939

langlopende schulden

obligatielening 15.500 19.000

15.500 19.000

kortlopende schulden

crediteuren 162 5.542

nog te besteden bijdragen/subsidies:

FMP / Gemeente Alphen renovatie vaste expositie 0 10.376

overige overlopende passiva

nog te besteden aan beheerscontract Alphen aan den Rijn 12.350 2.115

rente en kosten bank 12 12

12.524 18.045

totaal passiva 70.512 74.984
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 2018

realisatie realisatie

  

inkomsten € € € €

gebruik ruimten

Junis 12.728  10.477  

IVN 2.278 1.890

overigen 693  960  

 15.699  13.327

excursies/lesprogramma's     

opbrengsten excursies/lesprogramma's 1.440 1.645

inhuur gidsen en overige kosten -800 -925

640 720

koffie/theevoorziening   

doorberekend aan gebruikers 786 1.163

inkoop -200 -212

verbruik bestuur 75

585 1.026

verkoop brochures en materialen

verkoop brochures en materialen 59 205

inkoop brochures en materialen -21 -167

39 38

project Pampus   

ontvangen subsidies 0 34.900

bijdrage algemene middelen 0 -3.200

projectuitgaven 0 -26.457

0 5.243

landschapsbeheer   

ontvangen vergoedingen 15.147 15.852

bijdrage algemene middelen -1.401 -1.570

projectuitgaven -7.856 -11.242

naar: nog te besteden aan beheerscontract Alphen aan den Rijn -5.890

0 3.040

ontvangen exploitatiebijdragen

opbrengst vanuit project Pampus 0 1.700

opbrengst vanuit landschapsbeheer 0 1.570

vrienden van' en overige giften 50  156  

50 3.426

rente spaarrekening Rabobank 0 6

totaal inkomsten 17.013 26.826
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 2018

realisatie realisatie

uitgaven € € € €

symposia

uitgaven renovatie vaste expositie 131 9.014

bijdragen en subsidies 0 -9.014

131 0

kosten wisselende exposities en naslagwerken 0 510

bijdrage en subsidies 0 0

0 510

exploitatiekosten

onderhoud bezoekerscentrum en inrichting  542  7.426

onderhoud sedumdak 706 688

onderhoud heemtuin en gereedschappen 21 1.562

bijdrage De Groene Motor 0 -1.000

verzekeringen 1.174 1.392

vaste lasten 1.465 1.371

beveiligingskosten 1.156 834

energiekosten 2.734 2.931

teruggaaf energiebelastingen -621 -377

water 269 258

telefoonkosten 685 663

doorberekende telefoonkosten gebruikers -60 -30

625 633

kosten automatisering 466 584

bestuurskosten / PR 520 567

kosten vrijwilligers  840  559

diverse exploitatiekosten 1.530 0

rente en kosten Rabobank 146 140

rente obligatielening 760 900

totaal uitgaven 12.463 18.978

exploitatiesaldo 4.549 7.848

2019 2018

realisatie realisatie

bestemming exploitatiesaldo: € €

naar bestemmingsreserve groot onderhoud 

bezoekerscentrum en heemtuin 2.000 2.000

naar bestemmingsreserve heropening bezoekerscentrum in 2020 4.549 0

van bestemmingsreserve beheerprojecten -2.000 8.283

naar continuïteitsreserve 0 -2.435

exploitatiesaldo boekjaar 4.549 7.848
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van richtlijn C1 voor de jaarverslaglegging van kleine organisaties zonder winststreven.

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met ontvangen investeringssubsidies en bijdragen en de cumulatieve afschrijvingen.

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

Indien niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd korter dan één jaar.

De langlopende en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrensten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Materiële vaste activa

De kosten van de bouw en inrichting van het bezoekerscentrum zijn volledig gedekt door daartoe ontvangen investeringssubsidies en - bijdragen.

Van de kosten van de aanleg van de heemtuin is een bedrag van € 4.188 niet gedekt door investeringssubsidies en -bijdragen. 

Het tekort is in het boekjaar 2010 ineens ten laste van de daartoe gevormde bestemmingsreserve gebracht.

Van de kosten van aanleg van het sedumdak en de zonnecollectoren is een bedrag van € 7.046 niet gedekt door investeringssubsidies en -bijdragen.

Het tekort is in het boekjaar 2010 ineens ten laste van de daartoe gevormde bestemmingsreserve gebracht.

De renovatie van het bezoekerscentrum vindt plaats in 2019 en 2020. Gemaakte kosten en reeds ontvangen subsidies zijn verwerkt.

Subsidies en bijdragen

In 2018 zijn van FMP en Gemeente Alphen aan den Rijn zijn toezeggingen ontvangen voor een bijdrage aan de renovatie van het bezoekerscentrum. 

Deels wordt het geld ontvangen in 2018, 2019 en 2020 voor een totaal van € 78.750,=

Van het Fonds Alphen Omstreken is een bedrag ontvangen van € 20.000 voor de renovatie. Ook het Rabobank fonds zal een donatie doen van €  5.000.

De Rotary Club in Alphen, Woubrugge, Boskoop en Rijswoude als mede het districtfonds hebben toegezegd € 8.975 bij te dragen.

Beheerprojecten

Met de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn is een overeenkomst gesloten tot beheer van het vogelkijkscherm in de polder Zaans Rietveld.

De kosten van onderhoud en vervanging worden door het Landschapsfonds gedragen.

Met het Hoogheemraadschap van Rijnland is een beheerovereenkomst gesloten voor een periode van 10 jaar (december 2016 - december 2026) betreffende de Waterberging Spoelwijk en

De Toegangskade. Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden heeft de verplichting op zich genomen om met inzet van vrijwilligers het groenbeheer op zich te nemen.

Als tegenprestatie is een vergoeding overeengekomen van € 7.050, uit te keren in twee termijnen. 

Met de Gemeente Alphen aan den Rijn is een beheerovereenkomst gesloten voor een periode van 10 jaar (januari 2018 - december 2027) betreffende diverse

percelen natuurgebied. Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden heeft de verplichting op zich genomen om met inzet van vrijwilligers het groenbeheer op zich te nemen.

Als tegenprestatie is een jaarlijkse vergoeding van €15.147 te vermeerderen met een compensatie voor niet verrekenbare omzetbelasting overeen gekomen.

Obligatielening

Door de Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden is in het boekjaar 2010 een obligatielening uitgegeven tot een bedrag van € 33.000, zulks ter tijdelijke financiering van de tekorten op

investeringen in materiële vaste activa en als algemene financiële buffer. Omdat de bedoelde tekorten alsnog uit investeringssubsidies en uit de exploitatie zijn bekostigd, 

is (het restant van) de hoofdsom van de obligatielening nog volledig beschikbaar.

Terzake de obligatielening is een reglement opgesteld d.d. 15 februari 2010. De looptijd van de obligatielening is 15 jaar. Jaarlijks, voor het eerst in 2015, worden in de maand december

tenminste één/tiende van het aantal geplaatste obligaties uitgeloot en tegen de nominale waarde afgelost. Het bestuur kan besluiten een hoger aantal obligaties uit te loten en af te lossen.

Op de obligaties wordt jaarlijks een rente uitgekeerd van 4%. De rente is gedurende de gehele looptijd van de obligatielening vast.

In december 2019 zijn obligaties uitgeloot tot een bedrag van € 3.500. De uitbetaling heeft in 2019 plaatsgevonden.

Stichtingsvermogen

De stichting is voor haar inkomsten in belangrijke mate afhankelijk van de gebruiksvergoedingen voor ruimten in het bezoekerscentrum. Het contract met Junis is afhankelijk van 

haar bezettingsgraad en bovendien jaarlijks opzegbaar. Het bestuur streeft dan ook naar de opbouw van een continuïteitsreserve om een eventueel wegvallen van 

gebruiksvergoedingen te kunnen opvangen en de activiteiten ongestoord te kunnen continueren. Uitgangspunt is een continuïteitsreserve ter grootte van minimaal 1 keer de jaarlijkse inkomsten.

De bestemmingsreserves betreffen door het bestuur gesepareerde middelen met een bepaald bestedingsdoel.

Voor periodiek groot onderhoud aan het bezoekerscentrum en de heemtuin wordt op basis van een nog nader uit te werken meerjaren-onderhoudsraming jaarlijks minimaal  € 2.000 gereserveerd. 

Bestedingen worden ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.

De basisvoorraad verkoopartikelen is in een voorgaand jaar gefinancierd vanuit een projectsubsidie. Omdat de werkelijke voorraad vooruitlopend op de renovatie van de expositieruimte 

is afgebouwd, zijn de hieruit voortvloeiende baten gereserveerd om de voorraad in een later stadium weer te kunnen aanvullen.

Medewerkers en beloning bestuurders

Bij Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden zijn geen werknemers in dienst.

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning.
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