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Bestuursverslag 2014 
 
In de op 5 november 2012 door de samenwerkende partijen ondertekende overeenkomsten voor 
het behoud en het herstel van de Kerfwetering is bepaald dat het Plan van Aanpak bestaat uit de 
volgende onderdelen: 

 
- Het tegen verder afkalven beschermen van de westelijke oevers van de Kerfwetering. 

 
- Het terugbrengen van een aantal weggeslagen delen van percelen langs de oevers van de 
  Kerfwetering. 

 
- Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in de luwe kant van de Kerfwetering en aan de 
  oostzijde van de plas Gravenkoop. 

 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland legt de natuurvriendelijke oevers aan en neemt in hetzelfde 
bestek ook de werkzaamheden aan de westelijke (ruwe) oevers van de Stichting mee. 
 
Begin december 2013 kon uiteindelijk gestart worden met de uitvoering van het project. 
 
Gedurende het boekjaar werd door de aannemers, die op basis van het bestek voor de diverse 
fasen van het Plan van Aanpak door Rijnland werden geselecteerd, hard gewerkt aan de uitvoering 
van het herstel van de Kerfwetering. Door het gunstige weer en inzet van de aannemer werd het 
noordelijk deel reeds voor het broedseizoen opgeleverd; het zuidelijk deel daarna. 
 
De Stuurgroep heeft de eerste maanden van 2014 veel tijd besteed aan de financiering van de op 
dat moment nog niet vergunde twee eilanden uit het Plan van Aanpak en het bestek voor de 
uitvoering. Hiertoe is veelvuldig met het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie en 
Stichting Veen overleg gepleegd en gekeken hoe de beschikbare subsidiestromen te optimaliseren 
zouden zijn. Op basis hiervan werd het te overbruggen gat in de begroting aanzienlijk gereduceerd. 
 
Na constructieve en voorspoedige gesprekken werd in mei 2014 een donatie overeenkomst 
getekend met Adessium Foundation. Vanuit het aandachtspunt “Mens en Natuur” werd van hen 
een donatie van € 50.000,- ontvangen, waarmee de opdracht voor uitvoering van de twee 
ontbrekende eilanden in het noordelijk gedeelte van de Kerfwetering kon worden gegeven. 
Wij zijn Adessium Foundation hier uitermate dankbaar voor aangezien deze donatie de Stichting 
de gelegenheid heeft gegeven om reeds in 2014, veel eerder dan verwacht, haar (hoog) gestelde 
doelen te verwezenlijken. 
 
Het opnieuw aanleggen van een aantal weggespoelde eilanden kon slechts plaatsvinden binnen 
de eigendommen van de Stichting. Twee van deze eilanden lagen op eigendom van anderen. Om 
het terugbrengen van een van de eilanden te kunnen bereiken werd op 31 maart 2014 door de 
familie Macdaniël een stuk water aan de Stichting geschonken. Eerder werd door de heer van ’t 
Hoog eigendom geschonken voor het terugbrengen van een tweede eiland. 
Wij zijn deze eigenaren bijzonder erkentelijk voor hun belangeloze en gulle schenkingen. 
 
Opnieuw danken wij alle betrokken partijen voor hun tomeloze inzet en de gedeelde wens het 
ambitieuze project Herstel Kerfwetering tot een goed einde te brengen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Stichting Natuurbehoud Kerfwetering, 
 
E.W. van der Lee 
(voorzitter) 



 

 
 
 

Balans per 31 december 2014 
 
  31 december 2014 

____________________ 
31 december 2013 

____________________ 
 Ref. € € € € 
      
Activa      
      
Natuurterrein 03  591.572  591.572 
      
Liquide middelen 04 105.413  33.517  
  _________  _________  
   105.413  33.517 
   _________  _________ 
   696.985  625.089 
   _________  _________ 
      
Passiva      
      
Eigen Vermogen   224.993  119.331 
      
Langlopende Schulden 05  369.943  488.258 
      
Kortlopende Schulden 06  102.049  17.500 
      
   _________  _________ 
   696.985  625.089 
   _________  _________ 



 

 
 
 

Baten en Lasten over de periode 1 januari 2014  
tot en met 31 december 2014 
 
  1 januari 2014 - 

31 december 2014 
____________________ 

1 januari 2013 - 
31 december 2013 

____________________ 
 Ref. € € € € 
      
Baten 07     
Subsidies  0  350.000  
Schenkingen  168.314  118.314  
  _________  _________  
   168.314  468.314 
   _________  _________ 
Lasten 08     
Beheer en organisatie  (1.928)  (619)  
Herstel- en behoudkosten  (60.724)  (350.000)  
  _________  _________  
   (62.652)  (350.619) 
   _________  _________ 

 
 
Batig saldo   105.662  117.695 
   _________  _________ 

 
 
Het batig saldo is toegevoegd aan het Eigen Vermogen 



 

 
 
 

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening 
 
1. Algemene toelichting 

 
1.1          Algemeen  
 
De jaarrekening is opgemaakt conform de ANBI-richtlijnen voor stichtingen en is gebaseerd op de 
grondslag van historische kosten (lasten) 
 
De gehanteerde grondslagen van waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande verslagperiode. 
 
1.2      Vorderingen/schulden 
  
De vorderingen en schulden worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met 
mogelijke oninbaarheid, op grond van de beoordeling van de individuele openstaande posten. De 
vorderingen en schulden hebben in beginsel een looptijd van korter dan een jaar.  
 
1.3       Liquide middelen 

 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan een jaar. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. 

 
2. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
2.1. Algemeen 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de stichtingbaten en alle aan het verslagjaar toe 
te rekening stichtingslasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor als 
vermelde waarderingsgrondslagen. De subsidie wordt verantwoordt naar mate van de realisatie 
van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. Verliezen worden in aanmerking genomen in 
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
 
 Toelichting op de balans per 31 december 2014 
 
 
3. Natuurterrein 
 
Hieronder zijn opgenomen de in 2013 verkregen percelen grond en water en verder toebehoren, 
plaatselijk bekend als Kerfwetering. Deze bezittingen zijn in de balans opgenomen voor de 
verkrijgingsprijs, inclusief eventuele overdrachtsbelasting en bijkomende kosten. 
 
4. Liquide middelen 
 
Hieronder is opgenomen het saldo bij ABN-AMRO Bank N.V welke ter vrije beschikking staat van 
de Stichting. Bij deze bank zijn geen kredietfaciliteiten verkregen. 
 
 
5. Langlopende leningen 
 
Hieronder is opgenomen een renteloze lening van de erven E.M.H. van der Lee ad € 15.000 en 
een renteloze lening van E.W. van der Lee met een originele hoofdsom ad € 591.572. Deze laatste 
lening zal in 5 termijnen ad € 118.314 (voor het eerst in 2013) worden geschonken aan de 
Stichting, ter kwijtschelding/aflossing van deze renteloze lening. 



 

 
 
 

6.Kortlopende schulden 
 
Hieronder zijn opgenomen de nog te betalen herstel-behoudkosten aan Hoogheemraadschap van 
Rijnland ad. € 67.500 en een rekening-courantschuld aan de Erven E.M.H. van der Lee ad  
€ 34.549 welke in begin 2015 is terugbetaald. 
 
 Toelichting baten en lasten over 2014 
 
7 Baten 
 
Hieronder een analyse van de baten welke als volgt zijn weer te geven: 
 

 31 december 
2014 

________ 
 

31 december 
2013 

________ 
 

 € € 
   

Subsidie Stichting Veen 0 175.000 
Subsidie Hoogheemraadschap van Rijnland 0 175.000 
Donatie Adessium Foundation 50.000 0 
Schenking E.W. van der Lee 118.314 118.314 
 ________ ________ 
 168.314 468.314 
 ________ ________ 

 
 
8 Lasten 
 
Hieronder een analyse van de lasten welke als volgt zijn weer te geven: 
 
 

 31 december 
2014 

________ 
 

31 december 
2013 

________ 
 

 € € 
 
Contributie en Lidmaatschappen (45) (560) 
Notariskosten (841) (36) 
Waterschapbelasting (16) 0 
Leges (994) 0 
Herstel- behoudkosten  (60.724) (350.000) 
Algemene kosten (32) (23) 
 ________ ________ 
 (62.652) (350.619) 
 ________ ________ 

 



 

 
 
 

 
Niet uit de balans blijkende rechten 
 
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een subsidie toegezegd ad. € 5.000 t.b.v. de herstel-
behoudwerkzaamheden Kerfwetering. 
 
Bezoldiging bestuurders 
 
Gedurende het jaar 2014 is aan de bestuurders geen bezoldiging verstrekt. 
 
 
Bodegraven-Reeuwijk, 12 maart 2015  
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
E.W. van der Lee 
 
 
 
M.J. Rosman 
 
 
 
M.J.M. van Velthoven 


