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1. JAARVERSLAG STICHTING NATUURLIJK SPAARNWOUDE
Inleiding

1.1 Doelstellingen
Het behoud van de geografische omvang en bescherming van het ecologisch systeem van de bufferzone
Spaarnwoude voor het welzeijn van de gemeenschap als geheel.
1.2 Wijze waarop de doelstellingen zijn nagestreefd
Het indienen van diverse zienswijze op provinciale verorderingen op wijzigingen bestemmingsplannen en
inventarisatie van Flora en Fauna in het gebeid. Maar ook zal de stichting zich bezig houden met promotie van
de bufferzone, met natuurinventarisatie en educatie.
1.3 Gerealiseerde financiële gang van zaken
De stichting kan voort bestaan door giften en donaties van diverse stakeholders.
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2. BESTUUR EN VASTSTELLING JAARVERSLAGGEVING
Stichting Natuurlijk Spaarnwoude
2.1 Organisatorisch verband
Bestuur conform inschrijving vereist stichting bij KVK. Geen bijzondere bestuurlijke functies.
2.2 Bestuursstructuur
Het bestuur bestaat uit een: Voorzitter, Secretaris, Bestuurslid en Penningmeester.
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2.3 Opstelling, vaststelling en goedkeuring jaarverslaggeving
Stichting Natuurlijk Spaarnwoude
Voorzitter
Jeroen Peter Pennock

------------------------------------------------Secretaris
Roelof Gesinus Riphagen

------------------------------------------------Penningmeester
Björn Leunk

------------------------------------------------Bestuurslid
Dirk Jan Coen Blijker

-------------------------------------------------
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3. Jaarrekening Stichting Natuurlijk Spaarnwoude

3.1 Balans per 31 december 2016
31-12-2016
€

31-12-2015
€

Materiële vaste activa

0

0

Financiële vaste activa

0

0

Totaal vaste activa

0

0

0

0

3.528

0

0

0

Activa
Verslag jaar: 1 januari 2016 t/m 31 december 2016
Vaste activa

Vlottende activa

Overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal

3.528

Passiva
Eigen Vermogen
Kortlopende schulden

Totaal

3.528

0

0

0

3.528
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3.2 Resultatenrekening 2016

Werkelijk
2016

Donaties/giften

Werkelijk
2015

€
-2.885

€
-368

728
-2.157

368
0

90
90

0
0

0
-1.260
-1.260

0
0
0

-3.327

0

Totale kosten
Algemene kosten

Financiële baten en lasten
Bankkosten
Buitengewone lasten
Bijdragen andere stichting
Overige Baten & lasten voorg. jaren.

Resultaat batig
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3.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016

Algemeen
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder
winststreven.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.
Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en
van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen.
De kostprijs van de activa die door de onderneming in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de directe kosten
van vervaardiging, de toeslagen voor indirecte productiekosten en de aan derden betaalde rente gedurende de
periode van bouw en vervaardiging. Overheidssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis
van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa
De effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo boekjaar.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord
in de periode waartoe zij behoren.
Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten.

Financiële instrumenten
Financiele instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels-en overige vorderingen,
geldmiddelen, leningen en overige te betalen posten. Financiele instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. Maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit
van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier
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Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden
gewaardeerd tegen reële waarde en wijzingingen in de reële waarde worden verantwoord in de verlies- en
winstrekening. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de verlies- en

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamotiseerde kostprijs op basis van de
effectieverentemethode verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs
gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.

Renterisico en kasstroomrisico
Stichting heeft als beleid om geen afgeleide financiéle instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te
beheersen.

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Personeelskosten
De stichting heeft geen personeel in dienst.
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3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2016
Activa

31-12-2016
€

Liquide middelen
Bankrekening Triodos
Toelichting: Saldo bankrekening batig per 31 december 2016.

3.528
3.528

Totaal Activa

3.528
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Passiva
Stand
31-12-2015

Eigen Vermogen

Eigen Vermogen

Resultaat
bestemming

0
€

Overige
mutaties

€

-

Totaal Passiva

Stand
31-12-2016

-

€

3.528
-

3.528
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€

3.528

3.5 Toelichting op resultatenrekening over 2016
2016
€
-2.885

Donaties/giften
Algemene kosten
Procedurekosten
Fauna obervatiekosten
Vergaderkosten
Bureaukosten

527
175
18
9
728

Totale algemen kosten
Financiële baten en lasten
Bankkosten
Totale algemen kosten

90
90

Buitengewone baten
Overige Baten & lasten voorg. jaren.

-1.260
-1.260

Resultaat

-3.327

Toelichting donatie/giften: Diverse donaties ontvangen van stakeholders. De Stichting Natuurlijk Spaarnwoude
heeft er voor gekozen donateurs niet verder te vermelden in dit jaarverslag. Op aanvraag kan er met toestemming
van de Bestuursleden van de Stichting als nog een specificatie worden verstrekt op bovenstaande donaties/giften.
Toelichting algemene kosten: De kosten van de stichting Natuurlijk Spaarnwoude bestonden in 2016 uit een
factuur ten aanzien de eerder genoemde ondernomen acties ten aanzien van de doelstellingen stichting Natuurlijk
Spaarnwoude. De procedurekosten bevat de kosten inzake beroep evenemtenvergunning Strong Viking Group
zegge 526,50. De Fauna observatiekosten vallen uiteen in 3 aankopen inzake zogenaamde Wild camera,s totaal
van 175,-. De Bureaukosten bevat kopieeren van diverse stukken en de aankoop kantoorartikelen. Vergaderkosten
bevat kosten inzake overleg extern.
Toelichting financiële baten en lasten: Kosten ten aanzien van de bankrekening en bankpas stichting Natuurlijk
Spaarnwoude.
Toelichting Buitengewone baten: Buitengewone baten zijn onstaat uit d.m.v. dwangsom vordering en betaling
gemeente Velsen inzake bezwaarschrift.
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4. Overige gegevens
4.1 Resultaatbestemming
Het resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voor gedaan inzake boekjaar 2016.
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