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0. Woord vooraf 

Dit Jaarverslag bestrijkt het jaar 2020. In het voorjaar van 2020 werd Nederland geconfronteerd met 

de Corona pandemie. Vanwege strenge maatregelen met lockdowns en quarantaine plicht is het 

bestuur van de stichting in 2020 minder regelmatig bij elkaar gekomen. In totaal hebben we als 

bestuur zes keer vergaderd. Dieptepunt in 2020 was het overlijden van ‘Blackie’, onze geliefde 

zwarte os. 

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 weiland gelegen tussen de J.F. Kennedylaan, Rusthoeklaan en 

Eemnesserweg te Baarn. 

Het genoemde perceel 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 2018 heeft de Belastingdienst de stichting met terugwerkende kracht ingaande 1 januari 

2018 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende  Instelling (ANBI). 

2. Verslag van het bestuur 

Vertrek en komst nieuwe penningmeester 

Per brief van 10 januari 2020 heeft het huidige bestuurslid Cor van der Sluis aangegeven zijn functie 

als penningmeester met ingang van 30 januari van dit jaar neer te willen leggen. Bij zijn huidige 

werkgever gelden strenge integriteitsregels voor bestuurders. Deze waren onverenigbaar met een 

bestuursfunctie bij onze stichting. De publicatie van de jaarstukken komt met deze timing niet in 

gevaar, het jaar wordt boekhoudkundig netjes door Cor afgesloten. De voorzitter en secretaris 

spreken hun waardering uit voor alles wat Cor vanaf de oprichting voor de stichting heeft gedaan. 

Zijn taken zijn overgenomen door Annemiek Distel. Geboren en opgegroeid in Baarn weet zij als geen 

ander hoe belangrijk de Schotse Hooglanders voor dit unieke stukje in de gemeente zijn. 

 

van links naar rechts; Eric de Kievit (vz), Annemiek Distel (pm) en Jos Weijens (secr) 



 

 

Overleg met de gemeente Baarn 

Met de gemeente Baarn is dit jaar overleg geweest omtrent de parkeerdruk op de J.F. Kennedylaan. 

Het komt regelmatig voor dat de firma Kuijer, die ons van balen stro en kuilgras voorziet, niet met de 

vrachtauto op de plaats van bestemming kan komen. Eric heeft hierover in februari gesprek gehad 

met ambtenaar van de gemeente Baarn. Aan dit gesprek nam tevens deel een verkeersdeskundige 

van de gemeente. Overeengekomen is dat, inzake het aangevraagde parkeerverbod, gekozen gaat 

worden voor een z.g. inrit’ (7 meter). De daaraan verbonden kosten zijn door de gemeente gedragen. 

Verder heeft de gemeente Baarn éénmalig twee zonnepanelen geschonken. Vorig jaar hebben wij 

tijdens de jaarlijkse informatieavond één zonnepaneel cadeau gekregen, maar deze bleek 

onvoldoende te werken. De opgewekte energie helpt ons de kosten voor stroom te reduceren. 

Elektra dat nodig is voor in de kapschuur, het schrikdraad en verwarming van de waterpomp. Een 

duurzame gedachte die goed past bij onze doelstellingen! 

In Memoriam 

Op 9 mei 2020 heeft de Rusthoekweide een markante 

verschijning verloren. Het ging al een tijdje minder goed, maar 

uiteindelijk hebben we ‘Blackie’ moeten laten inslapen. Op de 

website hebben we een foto impressie van het imposante beest 

geplaatst. 

Met de dood van één van de ossen en de afzienbare leeftijd van 

de overige ‘Schotse heren’, is het bestuur zich gaan oriënteren 

op nieuwe aanwas op de Rusthoekweide. Dit heeft geresulteerd 

in een werkbezoek aan de firma Ekogrön. Zij zijn beheerder van 

diverse natuurgebieden waar grote kuddes grazers lopen. Met 

kennis van zaken heeft het bestuur zich uitgebreid laten 

informeren over toekomstige begrazing van de Rusthoekweide. 

 

Het bestuur laat zich informeren over Schotse Hooglanders bij Ekogrön 



 

 

Verzorging van de dieren 

De dagelijkse verzorging van de dieren heeft de stichting uitbesteed aan Mario van der Voort 

(Onderhoudsbedrijf De Voortgang). 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. Daarnaast voert 

Mario klein onderhoud uit aan het terrein. 

 

Mario met zijn Hooglanders 

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.  

Communicatie 

We hebben ook Instagram aan de sociale media toegevoegd. Samen met Facebook weten we via 

deze media een steeds grotere groep aan te spreken. Allen worden geregeld van nieuwsfeiten 

voorzien. Alhoewel er op de berichten enthousiast wordt gereageerd heeft dit niet tot een toename 

van donaties geleid. 

In 2020 zijn we gestart met nieuwe rubriek op de website: “Vrienden aan het woord”. Hierin 

vertellen de ‘Vrienden’ van de stichting wat hun motiveert om behoud van de Rusthoekweide en hun 

grazers financieel te ondersteunen. 

Geen informatiebijeenkomst.  

Onder normale omstandigheden nodigen wij de Vrienden van de stichting, Sponsoren, de gemeente 

en andere betrokkenen bij de stichting uit voor een informatiebijeenkomst aan het einde van het 

jaar. Hierin leggen we verantwoording af over activiteiten en toekomst plannen. Vanwege de Corona 

maatregelen hebben we hier van moeten afzien. 

Net als voorgaande jaren laten we rond de feestdagen een toepasselijke Kerst- en Nieuwjaarskaart 

maken. Deze wordt naar de ‘Vrienden’ van de stichting gestuurd. 

Met de oprichting van de stichting en het verkrijgen van de ANBI status is er ook een verplichting om 

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

De stichting onderhoud verder warme contacten met de Baarnsche Courant. 

  



 

 

 

Inkomsten van de stichting: 

De inkomsten van de stichting bestaan uit de volgende bijdragen: 

➢ Sponsor bijdragen: de volgende bedrijven ondersteunen de stichting financieel 

- AT OSBORNE 

- Makelaardij Rigter 

- Koninklijke De Heus (veevoer om niet) 

➢ Vrienden van de Rusthoekweide: 

Bewoners (‘Vrienden’) in de omgeving van de Rusthoekweide ondersteunen de stichting middels een 

jaarlijkse donatie. 

➢ Incidentele giften en donaties 

Vele bewoners en betrokkenen ondersteunen de stichting middels een incidentele gift. 

We zijn in 2020 gestart om ook de mogelijkheid van een legaat om een bijdrage aan de stichting na 

te laten via een testament aan de opties toe te voegen. 

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. 

3. 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 2021 en de jaren daarna een 

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

Het is het bestuur ook in 2021 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, nu de zomers 

warmer en droger worden. Ook willen we de informatie voorziening richting bezoekers, bewoners en 

bedrijven verbeteren door het plaatsen van informatiepanelen. Deze investeringen zullen 

projectmatig worden uitgevoerd waarbij benodigde financiering door een gerichte 

wervingscampagne moet worden verkregen. 

  



 

 

 

4. Begroting en realisatie 

Nu de stichting zijn derde jaar in gaat ontstaat er steeds duidelijker beeld van kosten en 

opbrengsten. 

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

jaar 2021 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 zo’n € 500,- hoger dan 

voorgaand jaar. Nieuwe ‘Vrienden’ hebben we nooit genoeg, samen met sponsoren vormt het de 

basis van het bestaan van de stichting. 

Het resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt een kleine € 3.000,-. Dit is de helft lager dan het 

resultaat over 2019. Het verschil wordt verklaard door lagere baten door incidentele giften en 

hogere medische kosten vanwege gezondheidstoestand van de zwarte Hooglander. Ook ontstaat er 

een verschil als gevolg van de voorfinanciering van de zonnepanelen door de stichting. Zie voor de 

werkelijke bedragen de jaarrekening. 

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 

sponsor de exploitatie te borgen. Inclusief het  positief resultaat over 2020 ad € 2.973,70 komt het 

vermogen ultimo 2020 op ruim € 8.800,-. 

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 (in EUR)  31-12- 2020  31-12-2019   

Activa: 

Bankrekening   12.844,19  7.757,94   

Schotse Hooglanders            2,-          3,-    

Vooruitbetaalde kosten        108,90      108,90 

Nog te ontvangen baten       749,95                            262,55   

Totaal Activa   13.705,04  8.132,39   

  



 

 

Passiva: 

Vermogen    8.881,34  5.907,53   

Crediteuren    -   -   

Vooruit ontvangen bijdragen   1.850,-       200,-   

Resultaat Boekjaar  2.973,70  2,024,86 

Totaal Passiva   13.705,04  8.132,39   

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 € 12.884,19: dit betreft de lopende rekening 

Schotse Hooglanders € 2,-: dit betreft op balansdatum 2 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 2021. 

De nog te ontvangen baten € 749,95 betreft de éénmalige betaling van de zonnepanelen te 

vergoeden door de gemeente Baarn. 

Toelichting passiva: 

Vermogen € 8.881,34: het vermogen van de stichting betreft het beginvermogen van 2019 plus het 

resultaat over het boekjaar 2020 van € 2.973,70. Het bestuur besluit het resultaat toe te voegen aan 

het vermogen.  

Resultaat boekjaar 2020: € 2.973,70. 

Vooruit ontvangen bedragen € 1.850,- : dit betreft ontvangen donaties voor 2021 in 2020. 

 

  



 

 

Staat van Baten en Lasten 

Baten     2020    2019 

Donaties Vrienden   4.925,-    4.400,-  

Bijdrage Sponsoren   6.000,-                 6.000,- 

Giften           90,-    1.245,55 

Totaal Baten    11.015,-              11.645,55 

Lasten 

Pacht           432,-            - 

Verzorging dieren     4.420,74      4.565,03 

Medische zorg         716,47         107,08 

Onderhoud terrein        597,86      4.143,49 

Energiekosten      1.287,68         337,- 

Administratie kosten/PR       477,65         359,19 

Verzekeringen          108,90         108,90 

Totaal Lasten       8.041,30      7.667,89 

Resultaat       2.973,70      5.904,53 

 

Toelichting op de staat van Baten en Lasten 

Algemeen:  

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

De stichting heeft een pachtovereenkomst met de gemeente Baarn voor gebruik van het terrein.  

Toelichting op de baten: 

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

De Sponsoren zijn de Makelaardij Rigter en AT Osborne. 

Giften betreffen eenmalige bijdrage van sympathisanten.  

Toelichting op de lasten: 

De stichting heeft een pachtovereenkomst met de gemeente Baarn voor het weiland. De pacht 

bedraagt voor (deel van) 2020 € 432,= 



 

 

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

Heus B.V. ter beschikking wordt gesteld. 

Verzorging dieren € 4.420,74: dit betreft de dagelijkse verzorging van de dieren, het inspecteren van 

het terrein en kleine reparaties door Onderhoudbedrijf De Voortgang. 

Medische zorg € 716,47: dit betreft de kosten van de dierenarts, voor met name de zwarte os en het 

afvoeren van het kadaver van de zwarte os. 

Onderhoud terrein € 597,86: dit betreft het maken van de informatieborden en kleine reparaties van 

de omheining. 

Energiekosten € 1.287,68: dit betreft stroomlevering ten behoeve van het schrikdraad en de 

verwarming van de waterpomp installatie en de aanschaf van de zonnepanelen die de stichting van 

de gemeente Baarn vergoed zullen krijgen. 

Administratiekosten € 477,65: dit betreft kosten voor de registratie van de dieren, kosten van de 

bank, website en drukwerk. 

Verzekeringen € 108,90: dit betreft de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering 

 


