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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 

 

2019 een bewogen jaar. 

2019 is een jaar geweest met zichtbaar grote veranderingen aan het uiterlijk van de Rusthoekweide. 

De Stichting was betrokken bij de realisatie van: 

 Omgevingsvergunning voor nieuwe kapschuur, na consultatie van direct betrokken bewoners 

 Renovatie monumentale toegangshek  

 Vernieuwing van de omheining 

 Aanleg fundering en plaatsen van de kapschuur 

 Grondsuppletie en grasverbetering (diepzaaien) 

 Verharding van de drinkplaats 

Wederom konden wij in 2019 rekenen op de vertrouwde steun van onze Vrienden, sponsoren, en 

donateurs. Omdat (financiële) continuïteit voor het bestuur een belangrijks voorwaarde voor het 

voortbestaan is, heeft werving van inkomsten hoge prioriteit. Wij waren dan ook verheugd met de 

sponsorbijdrage van Alona Marketing om via “social media campagne” meer donateurs en ‘Vrienden’ 

te werven. 

De bewonersbijeenkomst 

Op 20 november heeft het bestuur de jaarlijkse bewonersbijeenkomst georganiseerd. Wederom 

werden wij gastvrij ontvangen in de kantine van het Gemeentehuis. 

Uitgenodigd zijn de Vrienden van de Stichting, Sponsoren, de Gemeente en andere betrokkenen bij 

de Stichting. 

Op deze avond heeft het bestuur verslag gedaan van haar activiteiten dit jaar en de financiële positie 

van de Stichting en de ontwikkelingen daarin. Inzicht is gegeven in het verloop van baten en lasten, 

de bijzondere uitgaven i.v.m. de vernieuwingen aan het weiland en haar opstallen voor rekening van 
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de Gemeente, waarbij de Stichting voorbereidende kosten heeft gemaakt en kleine verbeteringen 

zelf heeft moeten financieren. Zie hiervoor verder in de jaarrekening.  

Tenslotte mochten we aan het eind van de avond een zonnepaneel van de Gemeente in ontvangst 

nemen. Hiermee kunnen we de kosten voor elektriciteit nodig voor het schrikdraad laag houden. 

Overleg met de Gemeente Baarn 

Met de Gemeente Baarn is ook dit jaar intensief overleg geweest omtrent de vernieuwing van de 

omheining van de weide en het plaatsen van een kapschuur, als mede de renovatie van het 

monumentale toegangshek. Het overleg was intensief, maar zeer constructief en heeft erin 

geresulteerd dat de gemeente Baarn de kosten van deze projecten voor haar rekening heeft 

genomen. De Stichting heeft een aantal voorbereidende kosten zelf moeten dragen.  

De gemeente neemt het groot onderhoud van deze investeringen voor haar rekening en de Stichting 

het zgn. klein onderhoud. Deze investeringen zijn en blijven eigendom van de Gemeente die tevens 

eigenaar van de weide is.  

Dat de gemeente eigenaar van de weide is heeft erin geresulteerd, dat dit jaar overeenstemming is 

bereikt omtrent een pachtovereenkomst. De jaarlijkse lasten van de pacht bedragen € 648,- met 

jaarlijkse indexatie, ingaande 2020. 

Het Bestuur is de Gemeente zeer erkentelijk voor deze investeringen, waarmee zij naar de mening 

van het Bestuur een prachtige bijdrage levert aan het in stand houden van een mooi stuk ‘Vorstelijk 

Baarn’ 

Verzorging van de dieren  

De dagelijkse verzorging van de dieren heeft de stichting uitbesteed aan Mario van der Voort. 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 2019 was wederom extreem warm. Het 

grasveld zelf kon nauwelijks in de 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.  

Het Bestuur wil nog vermelden dat hoewel de vorige eigenaar de Schotse Hooglanders aan de 

Stichting heeft geschonken, hij bij nader inzien hieraan de bepaling had verbonden dat de registratie 

van de dieren op naam van de huidige verzorger zou plaats vinden. De Dierregistratie (I&R) op naam 

van de verzorger is dit jaar gedaan, waarbij de Stichting de jaarlijkse heffingskosten  (thans €28,-) 

voor haar rekening neemt. 
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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 

- Koninklijke De Heus BV (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 

Met de oplevering van de kapschuur is een mooie schuil- en voederplaats voor onze drie Schotse 

vrienden neergezet. Dakgoten voor de hemelwater afvoer is, om binnen de begroting te blijven, niet 

voor gekozen. Zeer blij waren wij met de toezegging van Ed Zwanikken om deze goten voor ons op 

maat te maken en te plaatsen. Geheel belangeloos en zonder kosten. Dank! 

Albert Heijn heeft in de maand december 2019 haar flessenautomaat ter beschikking gesteld aan de 

Stichting, door middel waarvan de gebruikers de mogelijkheid geboden kregen de opbrengst van 

statiegeld flessen op rekening van de stichting te laten storten. De opbrengst bedroeg € 262,55. 

De biologische voedingswinkel heeft de spaaractie gestart in 2018 in 2019 gedeeltelijk stopgezet 

t.b.v. een ander goed doel. In het vierde kwartaal 2019 is de spaaractie weer opgestart t.b.v. de 

Stichting. Over 2019 zijn nog geen opbrengsten naar de Stichting overgemaakt.  

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 om zo gezamenlijk een schitterend 

stukje “Vorstelijk Baarn” in stand te houden.  

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 Baarnsche Courant. 

http://www.rusthoekweide.nl/


 
 

Pag. 5  
 

Jaarverslag Stichting Vrienden van de Rusthoekweide 2019 

Met de sponsorbijdrage van Alona Marketing konden we via “social media campagne” meer 

bekendheid aan het doel van de Stichting geven. Dit heeft geresulteerd in toename van het aantal 

‘volgers’ op deze media. Uiteindelijk willen we meer donateurs en ‘Vrienden’ werven. Dat is ook in 

2019 gelukt, maar op basis van de betrokkenheid op sociale media blijven we hopen op meer. 

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 2020 en de jaren daarna een 

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

Het is het bestuur ook in 2020 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. 

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 

 

Dit jaar was gegeven de investeringen -en de voorbereidingskosten voor rekening van de Stichting- 

financieel een bijzonder jaar. De éénmalige kosten waren voor de start van het boekjaar niet te 

begroten omdat de aard en omvang van de vereist werkzaamheden nog niet bekend waren en het 

overleg met de Gemeente nog volop liep. 

Wat de reguliere jaarlijkse kosten betreft liggen deze in lijn met voorgaand jaar en zullen voor het 

jaar 2020 in dezelfde orde van grootte liggen verwacht het Bestuur. Zie verder de toelichting in de 

jaarrekening.  

De jaarlijkse opbrengsten van bijdragen giften en Vrienden zijn dit jaar ruim € 1.900,- lager dan 

voorgaand jaar. Dit heeft de aandacht van het Bestuur, omdat dit de basis is van het bestaan van de 

Stichting. Voor 2020 zet het bestuur zich in om nieuwe methoden voor werven van bijdragen te 

initiëren.  

Het resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt € 2.024,86. Dit is afgerond € 3.880,- lager dan het 

resultaat over 2018 van € 5.904,- Het verschil wordt verklaart door lagere baten van € 1.926,- en 

hogere- met name eenmalige- kosten van € 1.954,- ; alles in afgeronde bedragen. Zie voor de 

werkelijke bedragen de jaarrekening. 

4. Financiële positie 

 

De financiële positie van de Stichting is gezond, maar blijft aandacht vragen om in een aantal jaren 

een goede financiële buffer te bereiken om bijvoorbeeld bij het onverhoopt wegvallen van een 
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sponsor de exploitatie te borgen. Inclusief het positief resultaat over 2019 ad € 2.024,86 komt het 

vermogen ultimo 2019 op € 7.932,39. 

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

exploitatiekosten voor een periode van drie jaar. 

5. Jaarrekening 

Balans 

Balans(in Euro)  31-12-2019 31-12-2018 6-12-2017 

Activa: 

Bankrekening 7.757,94 6.834,95  - 

Schotse Hooglanders 3,--   3,--  3,-- 

Vooruitbetaalde kosten  108,90    - 

Nog te ontvangen baten 262,55 108,90   

Totaal Activa 8.132,39 6.946,85  3,-- 

Passiva: 

Vermogen  5.907,53    3,--  3,-- 

Resultaat Boekjaar 2.024,86 5.904,53 - 

Crediteuren -    89,32 - 

Vooruit ontvangen bijdragen 200,--   950,-- - 

Totaal Passiva    

 8.132,39 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.  

Het terrein is eigendom van de gemeente. De stichting verzorgt de exploitatie.  

 
Toelichting activa: 
Bankrekening € 7.757,94. 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.  
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Vooruitbetaalde kosten € 108,90: dit betreft de betaalde verzekeringspremie voor 2020. 

De nog te ontvangen baten € 262,55 betreft de opbrengst van de flessenautomaat actie bij AH. 

Toelichting passiva: 
Vermogen € 5.707.53,--; het vermogen van de stichting betreft het beginvermogen van € 3,-- plus het 

resultaat over het boekjaar 2018 van € 5.904,53 dat aan het vermogen is toegevoegd. Het bestuur 

besluit het resultaat toe te voegen aan het vermogen. 

Resultaat boekjaar 2019 € 2.024,86. Dit bedrag zal toegevoegd worden aan het vermogen. 

Vooruit ontvangen bedragen € 200,--. Dit betreft ontvangen donaties voor 2020. 

Staat van Baten en Lasten 

Staat van Baten en Lasten (in Euro) 

Baten 2019 2017/2018 

Donaties Vrienden 4.400,--  4.775,-- 

Bijdrage Sponsoren 6.000,--  6.000,-- 

Giften 1.245,55  2.797,42 

Totaal Baten 11.645,55 13.572,42 

Lasten 

Verzorging dieren 4565,03  4.444,37 

Medische zorg 107,08    939,38 

Onderhoud terrein 4.143,49    873,85 

Energiekosten 337,--    408,32 

Administratie kosten 359,19    365,12 

Verzekeringen 108,90    108,90 

Oprichtingskosten     527,95 

Totaal Lasten 9.620,69  7.667,89 

Resultaat 2.024,86  5.904,53 

 

Toelichting op de staat van Baten en Lasten 

Algemeen:  

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Het bestuur heeft in het boekjaar 10 keer een bestuursvergadering uitgeschreven. 
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De stichting heeft in dit jaar van verslaglegging 2019, geen pachtovereenkomst met de gemeente 

Baarn voor gebruik van het terrein. Daarom zijn geen kosten opgenomen, omdat deze door het 

bestuur nog niet bepaald kunnen worden. 

Toelichting op de baten: 

De donaties betreft de jaarlijkse bijdrage van onze donateurs/Vrienden van de Rusthoekweide. 

De Sponsoren zijn Makelaardij Richter en AT Osborne. 

Giften betreffen eenmalige bijdrage van sympathisanten en eenmalige acties.  

Toelichting op de lasten: 

De kosten van voeding zijn niet opgenomen, omdat het voer in natura door de sponsor Koninklijke 

De Heus B.V. ter beschikking wordt gesteld. 

Verzorging dieren € 4.565,03. Dit betreft het dagelijkse voorzien van voer, het inspecteren van het 

terrein en kleine reparaties. 

Medische zorg € 107,08. Dit betreft de kosten van de dierenarts. 

Onderhoud terrein € 4.143,49. Dit betreft reparaties van de omheining en aan de waterinstallatie, 

alsmede de eenmalige voorbereidende kosten verbonden aan de verbeteringen aan weiland en haar 

opstallen. Het betreft o.a. het afbreken van het oude onderkomen van de dieren en het opnieuw 

bouwrijp maken van de ondergrond voor de nieuw te bouwen kapschuur. Daarnaast is de drinkplaats 

bestraat. 

Energiekosten € 337,--. Dit betreft stroomlevering ten behoeve van het schrikdraad en verwarming 

van de waterpomp installatie. De eindafrekening van de energie maatschappij over 2019 was ten 

tijde van het opmaken van de jaarstukken nog niet ontvangen. Deze zal in 2020 in de resultaten 

worden verwerkt. 

Administratiekosten € 359,19. Dit betreft kosten voor website, drukwerk en porti. 

Verzekeringen € 108,90. Dit betreft de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. 

Getekend, Baarn 15-01-2020, het Bestuur, 


