
 

  

2018 

Cor van der Sluis, Jos Weijens en     

Eric de Kievit 

Baarn 

23-2-2019 

Jaarverslag Stichting Vrienden 

van de Rusthoekweide 



 
 

Pag. 1  
 

Jaarverslag Stichting Vrienden van de Rusthoekweide 2018 

Inhoudsopgave 

 

1. Organisatie...............................................................................................................................2 

2. Verslag van het Bestuur.........................................................................................................2 

De oprichting ...............................................................................................................................2 

De bewonersbijeenkomsten .....................................................................................................2 

Overleg met de Gemeente Baarn .............................................................................................2 

Mooi Baarn prijs .........................................................................................................................3 

Verzorging van de dieren ..........................................................................................................3 

Inkomsten van de Stichting ......................................................................................................3 

Sponsoracties ..............................................................................................................................3 

Communicatie .............................................................................................................................4 

Visie op de toekomst ..................................................................................................................4 

3. Begroting en realisatie ..........................................................................................................4 

4. Financiële positie....................................................................................................................5 

5. Jaarrekening ............................................................................................................................5 

Balans ...........................................................................................................................................5 

Staat van Baten en Lasten .........................................................................................................6 

 

  



 
 

Pag. 2  
 

Jaarverslag Stichting Vrienden van de Rusthoekweide 2018 

1. Organisatie 
 

De stichting ‘Vrienden van de Rusthoekweide’  is opgericht bij Notariële Akte op 6 december 2017. 

Het doel van de stichting is het door minimaal twee Schotse Hooglanders laten begrazen en het 

daartoe onderhouden van het perceel weiland gelegen tussen de J.F. Kennedylaan, Rusthoeklaan en 

Eemnesserweg te Baarn. 

Het genoemde perceel weiland  is eigendom van de Gemeente Baarn. 

De Stichting kent een bestuur bestaande uit drie personen te weten de voorzitter, de secretaris en 

de penningmeester. 

Op 9 mei heeft de Belastingdienst de stichting met terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2018 

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende  Instelling (ANBI). 

 

2. Verslag van het Bestuur 

De oprichting 

Toen eind 2017 de toenmalige eigenaar van de drie Schotse Hooglanders deze dieren wilde 

verplaatsen naar een andere locatie in Nederland  is er in Baarn een spontane actie onder bewoners 

ontstaan deze dieren te behouden voor Baarn.  

Een petitie met als strekking behoud van dit unieke dorpsgezicht is ruim twaalfhonderd keer 

ondertekend.  Deze handtekeningen zijn vervolgens aan de gemeente aangeboden om de wens 

kracht bij te zetten. 

Het huidige bestuur heeft op basis van het aanwezige draagvlak, het initiatief genomen een stichting 

in het leven te roepen om de plannen  te concretiseren. Voorwaarde hiervoor was een gezonde 

financiële basis. 

De bewonersbijeenkomsten 

Het bestuur heeft daarom in de aanloop naar de oprichting op 28 november 2017 een 

bewonersbijeenkomst georganiseerd om de belangstelling te peilen tot concrete financiële 

ondersteuning. Deze bijeenkomst vond plaats bij AT Osborne gevestigd in villa Rusthoek. 

Toen bleek dat er voldoende steun was van de bewoners en enkele sponsoren, hebben de huidige 

bestuursleden de stichting opgericht. 

Het gehele proces tot behoud van de Schotse Hooglanders heeft geruime aandacht gehad in de 

lokale en regionale media.   

Op 13 november 2018 is een tweede bewonersbijeenkomst georganiseerd om het eerste jaar van 

het bestaan te evalueren, onze plannen voor 2019 toe te lichten en financieel verslag te doen. 

Overleg met de Gemeente Baarn 

Het bestuur heeft in 2018 verschillende keren overleg gevoerd met de gemeente om de 

medewerking van de gemeente te verkrijgen voor een toekomstig bestendige infrastructuur van het 
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terrein. Het perceel grond is eigendom van de Gemeente Baarn. Het overleg heeft eind 2018 geleid 

tot een besluit van de gemeente de stichting te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van 

het terrein, w.o. de omheining van het terrein en het onderkomen voor de dieren. Deze zaken zijn 

nodig aan vervanging toe. De verbeteringen vinden plaats naar wij verwachten in de eerste helft van 

2019. 

Mooi Baarn prijs 

De ‘Stichting Mooi Baarn’, een stichting die streeft naar het behoud van het cultureel erfgoed in de 

Gemeente Baarn, heeft onze stichting de tweejaarlijks toe te kennen prijs ‘Mooi Baarn’ verleend. 

De argumentatie voor de toekenning was aldus de Stichting Mooi Baarn: ‘de grote waardering voor 

het initiatief om de Schotse Hooglanders te behouden op de Baarnse Rusthoekweide.’ 

Verzorging van de dieren 

De dagelijkse verzorging van de dieren heeft de stichting uitbesteed aan derden. De verzorging 

betreft onder andere het dagelijks voeren van de dieren en de verwijdering van de mest en inspectie 

van de dieren in hun welzijn. De zomer van 2018 was extreem warm. Het grasveld zelf kon nauwelijks 

in dagelijkse begrazingsbehoefte voorzien. Er is dan ook extra bijgevoerd. 

Een aantal malen is hulp ingeroepen van een dierenarts om  een van de dieren te behandelen in 

verband met een huidinfectie. 

De kosten van veevoer, stro en hooi worden gesponsord door een veevoederbedrijf waarvan de 

eigenaren woonachtig zijn in Baarn. 

Het veevoer wordt om niet rechtstreeks ter beschikking gesteld aan de stichting. In het financieel 

jaarverslag staan daarom geen kosten van voeding opgenomen.  

Inkomsten van de Stichting 

De inkomsten van de stichting bestaan uit de volgende bijdragen: 

 Giften van sponsoren : de volgende bedrijven ondersteunen de stichting financieel 

- AT OSBORNE 

- Makelaardij Richter 

- De Heus (veevoer) 

 

 Donateurs / ‘Vrienden van de Rusthoekweide’ 

Bewoners (‘Vrienden’) in de omgeving van de Rusthoekweide ondersteunen de Stichting 

middels een jaarlijkse donatie. 

 Giften  

Vele bewoners en betrokkenen ondersteunen de Stichting middels een incidentele gift 

Sponsoracties 

De biologische voedingswinkel ‘De Smaak van Echt’ heeft een groot deel van 2018 een spaaractie in 

het leven geroepen ter financiële ondersteuning. Een aantal malen is de inhoud van het spaarvarken 

gestort op de rekening van de stichting.  
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Albert Heijn heeft een maand haar flessenautomaat ter beschikking gesteld aan de stichting, 

doormiddel waarvan de gebruikers de mogelijkheid geboden kregen de opbrengst van statiegeld 

flessen op rekening van de stichting te laten storten. 

Het Bestuur dankt de vrienden, de sponsoren , de gevers van giften en de organisatoren van de  

acties, alsmede de Gemeente Baarn hartelijk voor hun bijdrage. 

Zonder de steun van deze  gulle gevers heeft de stichting geen bestaansrecht. 

Mede door dit particuliere initiatief en de financiële verantwoordelijkheid die is genomen, is naar de 

overtuiging van het bestuur de Gemeente Baarn  gemotiveerd haar verantwoordelijkheid te nemen 

voor een kwaliteitsimpuls van het perceel en haar opstallen. 

Communicatie 

Met de oprichting van de Stichting en verkrijgen van de ANBI status is er ook een verplichting om via 

een website verantwoording af te leggen over het gevoerde en te voeren beleid.  

Sinds afgelopen jaar is de website in de lucht (www.rusthoekweide.nl) en is er een Facebook pagina. 

Beiden worden geregeld van nieuwsfeiten voorzien. 

De Stichting onderhoud warme contacten met de redactie van de Baarnsche Courant. 

Visie op de toekomst 

De ervaringen van het afgelopen jaar en de vele blijken van ondersteuning van particulieren , 

bedrijven en gemeente geven het bestuur het vertrouwen om ook in 2019 en de jaren daarna een 

prachtig stukje Baarn in stand te houden, waar velen van kunnen genieten. 

Het is het bestuur ook in 2019 er alles aan gelegen de contacten met de omwonenden, vrienden, 

sponsoren, donateurs en actievoerders  en de gemeente  goed te onderhouden. Haar inspanning is in 

belangrijke mate daarop gericht ter borging van de continuïteit. 

Het bestuur zal in 2019 in nauwe samenwerking met de gemeente de kwaliteit van de infrastructuur, 

w.o. omheining, de weidegrond, het onderkomen voor de dieren op een hoger niveau brengen. 

Maar de ambities gaan verder. Er wordt al nagedacht over beregening van het weiland en het 

plaatsen van informatie panelen om de informatie voorziening richting bezoekers, bewoners en 

bedrijven te verbeteren. Deze investeringen zullen projectmatig worden uitgevoerd waarbij 

benodigde financiering door een gerichte wervingscampagne moet worden verkregen. 

3. Begroting en realisatie 
 

De analyse van de begroting met de realisatie acht het bestuur voor dit jaar niet zinvol wegens het 

ontbreken van historische gegevens en de incidentele posten. 

Voor het jaar 2019 en volgend zal het bestuur jaarlijks een analyse opnemen van begroting en 

realisatie van de exploitatie. 

 

http://www.rusthoekweide.nl/
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4. Financiële positie 
 

De financiële positie van de Stichting is bemoedigend. Met een positief resultaat komt het vermogen 

ultimo 2018 op € 5.907,53. 

Het bestuur wil hierbij aantekenen dat het resultaat niet richtinggevend hoeft te zijn voor de 

toekomst. Onzeker is of de eenmalige bijdragen (giften) en eenmalige acties zich in 2019 zullen 

herhalen. Daarnaast is de stichting nog onbekend met de effecten van een eventuele 

pachtovereenkomst met de Gemeente Baarn . Daarom heeft het bestuur in 2018 een terughoudend 

beleid gevoerd en geen investeringen gedaan. 

Het bestuur streeft ernaar een financiële buffer op te bouwen van ongeveer 50% van de jaarlijkse 

exploitatiekosten voor een periode van drie jaar. Dit als continuïteit voorziening mocht een sponsor 

afhaken en er niet per direct een opvolger gevonden kan worden.  

5. Jaarrekening 

Balans 

Balans (in Euro)            31-12-2018  6-12-2017 

Activa: 

Bankrekening     6.834,95   - 

Schotse Hooglanders            3,--    3,-- 

Vooruitbetaalde kosten      108,90    -     

Totaal Activa     6.946,85   3,-- 

Passiva: 

Vermogen             3,--    3,-- 

Resultaat Boekjaar    5.904,53   - 

Crediteuren          89,32   - 

Vooruit ontvangen bijdragen      950,--    - 

Totaal Passiva     6.946,85   3,-- 

Toelichting op de Balans 

Algemeen:  

Waardering van activa en passiva is marktwaarde, tenzij anders aangegeven. 

De stichting is opgericht op 6 december 2017. Daarom heeft het bestuur gekozen voor een verlengd 

boekjaar van 6 december 2017 tot en met 31 december 2018. 
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Het terrein is eigendom van de gemeente. De stichting verzorgt de exploitatie. De aanwezige 

opstallen t.w. schuilhut en omheining zijn ‘om niet ‘ontvangen, waren inmiddels afgeschreven en zijn 

daarom niet geactiveerd. De vernieuwing  van deze opstallen komt voor rekening van de Gemeente 

Baarn, die daarbij tevens eigenaar wordt van deze opstallen. 

Toelichting activa: 

Bankrekening € 6.834,95. Dit betreft de lopende rekening. 

Schotse Hooglanders € 3,--. Dit betreft drie Schotse Hooglanders geschonken door de vorige 

eigenaar. Omdat deze dieren geen alternatieve bestemming kennen, daarmee geen marktwaarde 

vertegenwoordigen, zijn deze voor een symbolisch bedrag op de balans opgenomen.   

Vooruitbetaalde kosten € 108,90: dit betreft de betaalde verzekeringspremie voor 2019. 

Toelichting passiva: 

Vermogen € 3,--; het vermogen van de stichting betreft het beginvermogen van € 3,-- plus het 

resultaat over het boekjaar van € 5.904,53. Het bestuur besluit het resultaat toe te voegen aan het 

vermogen, waarmee het vermogen ultimo 2018 € 5.907,53 bedraagt. 

Resultaat Boekjaar € 5.904,53. Dit bedrag  zal toegevoegd worden aan het vermogen. 

Crediteuren € 89,32. 

Vooruit ontvangen bedragen € 950,--. Dit betreft ontvangen donaties voor 2019. 

Staat van Baten en Lasten 

Staat van Baten en Lasten (in Euro) 

Baten               2017/2018 

Donaties Vrienden     4.775,-- 

Bijdrage Sponsoren     6.000,-- 

Giften       2.797,42 

Totaal Baten                 13.572,42 

Lasten 

Verzorging dieren     4.444,37 

Medische zorg         939,38 

Onderhoud terrein        873,85 

Energiekosten         408,32 

Administratie kosten        365,12 

 




