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1. Inleiding
De betrokkenheid bij het gebied vormgeven en uitbouwen en het draagvlak voor de
ontwikkeling van het gebied verder versterken: met dat achterliggende doel heeft het
Overlegorgaan Drentsche Aa samen met andere initiatiefnemers (Stichting Het Drentse
Landschap, Stichting Landschapsbeheer Drenthe, De 12Landschappen / Nationaal
Groenfonds en de Rabobank) het Gebiedsfonds Drentsche Aa opgericht.
Het directe doel van dit Gebiedsfonds is extra financiën te genereren voor de inrichting en
het beheer van het Drentsche Aa-gebied. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen met
hun bijdragen aan het fonds laten zien dat zij zich met het gebied verbonden voelen. Het
fonds onderstreept dat het mooi houden van het gebied niet een zaak is van de overheid
alleen, maar dat burgers, boeren, bedrijven en overheid het samen moeten doen. Het
Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft de vorm gekregen van een stichting, opgericht op 29
maart 2011. De stichting heeft een ANBI-status en dat betekent dat de activiteiten van de
stichting helder worden verantwoord, maar ook dat giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.

De activiteiten die de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa ontplooit om de hiervoor
genoemde doelen te bereiken, zijn benoemd in het beleidsplan van de stichting, dat als
hoofdstuk 3 in dit jaarverslag is opgenomen. Hoofdstuk 2 beschrijft de activiteiten die in
2018 zijn uitgevoerd.
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Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD
Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hooggewaardeerd. Oase van rust en
ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin
natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel
vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot
historische boerderijen. Niet voor niets met status van Nationaal Park.
De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren.
Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden
voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door giften en
donaties aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid
uiten en helpen het gebied mooi te houden. Dit doet de stichting door projecten die
hieraan bijdragen te (co)financieren.
[Tekst uit de flyer ‘Drentsche Aa, het sparen waard’ (bijlage 1)]
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2. Activiteiten 2018
2.1 Terugblik
Ook in 2018 is wederom tijd en energie geïnvesteerd in het aangaan van verbindingen met
partners in en rond het Drentsche Aa-gebied. Overheden, bedrijven, particulieren, vrijwillige
Drentsche Aa-gidsen en de Drentsche Aa gastheren&gastvrouwen zijn gevraagd mee te
werken. Dit kan op heel verschillende manieren bij voorbeeld door een jaarlijkse donatie of
door bezoekers van het gebied te vragen om een ‘vrije gift’. Voor dit laatste is een oproep
geplaatst op de achterzijde van de ‘Op Stap-krant’ van het Nationaal Park Drentsche Aa.

2.2 Diverse inkomstenbronnen
2.2.1 Donateurs
De lijst van organisaties die via een jaarlijkse donatie bijdragen aan de versterking van het
Nationaal Park Drentsche Aa ziet er als volgt uit:
• Gemeente Assen
• Gemeente Aa en Hunze
• Gemeente Haren
• Gemeente Tynaarlo
• Waterbedrijf Groningen
2.2.2 Inkomsten door eigen activiteiten
Om via bestaande activiteiten (vrijwillige) bijdragen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa te
genereren zijn in 2018 de organisatie en communicatiemiddelen van het Nationaal Park
Drentsche Aa “Van brongebied tot benedenloop” ingezet, zoals:
•
•
•

Drentsche Aa-gidsen: Vrije giften na afloop van excursies in het Drentsche Aa-gebied.
Vrije giften na afloop van thema-avonden en lezingen voor bewoners en groepen.
Bijdragen van Gastheren & Gastvrouwen van het Nationaal Park Drentsche Aa

Daarnaast is een samenwerking aangegaan met het jaarlijkse
Korenfietstocht ‘Pedaal Vocaal’ door het Drentsche Aa-gebied
(www.pedaalvocaal.nl). Van elk verkocht kaartje gaat een klein deel
naar het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Bezoekers genieten van deze
activiteiten met het mooie Drentsche Aa-gebied als decor en dragen
zo ook een steentje bij aan het behoud van dit bijzondere gebied.
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2.2.3 Particuliere donaties
Ook worden rechtstreeks op de bankrekening van de stichting donaties van particulieren
ontvangen. Hiervoor wordt ook de ‘online betaalmodule op de website gebruikt. Met
ingang van 2016 wordt maandelijkse een vast bedrag door een particulier gedoneerd.
2.2.4 Overeenkomst Periodieke gift in geld
Het is mogelijk om een periodieke gift te doen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Als een
periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, dan is deze aftrekbaar in de aangifte
inkomstenbelasting. Hiervoor moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn
opgemaakt. Via het formulier 'Periodieke gift in geld' wordt vastgelegd dat minimaal 5 jaar
lang een gift in geld wordt gedaan aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Het formulier bevat
een gedeelte voor de donateur en een gedeelte voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Zie
voor meer informatie de website van de belastingdienst.
2.2.5 Budgetten in beheer
Door de Provincie Drenthe is een ‘Investeringsbudget Nationaal Park Drentsche Aa’
beschikbaar gesteld aan het Overlegorgaan Drentsche Aa voor de uitvoering van het BIOplan Drentsche Aa 2.0 (2012 – 2020). Het bedrag is in beheer gegeven aan het Gebiedsfonds
Drentsche Aa. Hierdoor ontstaat voldoende tijd om goede en concrete projectaanvragen te
honoreren die bijdragen aan het ‘provinciaal belang‘ Nationaal Park Drentsche Aa. Het
gebiedsproces kan zo optimaal worden ondersteund. De projecten moeten een zekere
omvang hebben, zodat met deze investeringen ook een aantoonbare kwaliteitsimpuls wordt
gerealiseerd. Met dit budget zal uiteindelijk een investeringsomvang van minimaal het
drievoudige moeten worden gerealiseerd (multiplier > 3) via cofinanciering door derden.
Het Overlegorgaan zal hierover een eindverantwoording afleggen aan GS.
Daarnaast is een ‘Reserve Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’ door de
voorzitter van het Overlegorgaan Drentsche Aa in beheer gegeven aan de Stichting
Gebiedsfonds Drentsche Aa. Via de jaarstukken van de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
- die ieder jaar in het Overlegorgaan Drentsche Aa worden besproken - wordt over beide
budgetten verantwoording afgelegd. De renteopbrengsten hiervan komen ten goede aan
de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
2.3 Een ‘denktank’ Gebiedsfonds Drentsche Aa
Het bestuur van de stichting heeft met de Rabobank afgesproken om een gezamenlijke
bijeenkomst te organiseren met leden van het Comité van Aanbeveling Gebiedsfonds
Drentsche Aa en een aantal partijen/bedrijven die maatschappelijke betrokkenheid hebben
bij het Drentsche Aa-gebied. Het doel van de bijeenkomst is een ‘ideeëngenerator’ met
elkaar in werking te zetten voor verdere uitbouw van het draagvlak voor het Gebiedsfonds.
2.4 Samenwerking Nationaal Park Drentsche Aa
De samenwerking tussen het Nationaal Park Drentsche Aa en het Gebiedsfonds Drentsche
Aa is een goed voorbeeld van het actief betrekken van de beheerders van natuurterreinen,
van regionale bewoners, organisaties en ondernemers. Vanaf 2002 is hieraan gewerkt met
als resultaat dat men zich identificeert met het gebied en er trots op is! Het Nationaal Park
Drentsche Aa en het Gebiedsfonds Drentsche Aa dragen zo bij aan de sociaaleconomische
en sociaal-culturele ontwikkeling van de regio.
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2.4 Toekenning projecten
Voor 2018 beschikte het bestuur over een budget van € 30.000,- voor besteding aan
concrete uitvoerings projecten die passen binnen de doelstelling van de Stichting
Gebiedsfonds Drentsche Aa. Daarnaast onderscheid het bestuur activiteiten (projecten)
gericht op de promotie van het Drentsche Aa-gebied (en het Gebiedsfonds).
Uitvoeringsprojecten zijn gericht op het behoud en herstel van de cultuurhistorische,
archeologische, aardkundige en landschappelijke waarden, de biodiversiteit en het
watersysteem van het Nationaal Park Drentsche Aa. In 2018 zijn 3 projecten toegekend:
2.4.1 Uitvoeringsprojecten
1. Wandelroute Gasselte-Kostvlies
Bijdrage: € 4.421,Het uitgangspunt van het project ‘wandelroutes’ is om het recreatief-educatief aanbod te
versterken. Door het opwaarderen van de omgeving rondom het dorpshuis, ontstaan er
mogelijkheden om het gebied als aantrekkelijke startlocatie voor wandelingen en excursies
te gebruiken. Vanaf het dorpshuis zijn de wandelpaden over de Gasselterheide, het
Drouwenerzand en het waterwingebied reeds te bereiken, maar het aanbod kan
gestructureerd en duidelijker gecommuniceerd worden. Daarnaast is de
informatievoorziening beperkt, en kan het gebied vooral voor kinderen aantrekkelijker
worden gemaakt.
De basis is dat er vanaf het dorpshuis een viertal wandelroutes starten: rondje
Gasselterheide (1,5 km), Drouwenerzand (6 km), waterwingebied (3,6 km) en het
dorpsrondje (2,1 km). Op het centrale informatiepunt ter plaatse staat algemene informatie
over het gebied en de routes beschreven, hetgeen vooral moet stimuleren om op pad te
gaan. Dit informatiepunt kan tevens als startlocatie voor wandelingen en eventuele
gebiedsexcursies dienen.
De bijdrage van het Gebiedsfonds Drentsche Aa is bedoeld voor zes A3-informatieborden
en 3 wandelbankjes.
Het project is een initiatief
van Stichting Dorpshuis
Ons Verenigingsgebouw
Gasselte.
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2 Maatregelen grote modderkruiper Drentsche Aa
Bijdrage: € 3.000,In de periode 2014-2016 is onderzoek gedaan naar het
voorkomen van de grote modderkruiper in het
Drentsche Aa gebied. Op basis van dit onderzoek is
vastgesteld dat er binnen de grenzen van het Natura
2000 gebied slechts 3 zeer kleine en geïsoleerde
populaties van de grote modderkruiper voorkomen.
Twee daarvan liggen in de Provincie Drenthe.
In het rapport De Bruin (2016) wordt nauwkeurig
aangegeven wat de noodzakelijke werkzaamheden zijn
voor het behoud van de grote modderkruiper voor de
Drentsche Aa. Op korte termijn ingrijpen was
noodzakelijk om de populaties te behouden en te
werken aan herstel van de populaties, hun leefgebied en
het instandhoudingsdoel voor het Natura 2000 gebied.
De ‘populatie de Punt’ is volledig in eigendom van
Staatsbosbeheer en hier zijn met relatief eenvoudige
ingrepen effectieve maatregelen in het leefgebied
genomen. De provincie Drenthe heeft Stichting RAVON
gevraagd om deze werkzaamheden uit te laten voeren
en de herstelmaatregelen te coördineren en te begeleiden.
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3 Businessplan 'Stroomdalboerderij Drentsche Aa'
Bijdrage: € 2.000,-

Op 12 juli 2018 ondertekenden 11
verschillende partijen de
intentieverklaring ‘Stroomdalboerderij
Drentsche Aa’. Samen zetten zij zich de
komende periode in voor het tot stand
brengen van een ‘Stroomdalboerderij’ in
Nationaal Park Drentsche Aa.

De ‘Stroomdalboerderij Drentsche Aa’
wordt een modern landbouwbedrijf rondom een schaapskudde. De boerderij past in het
Drentsche Aa landschap en verbindt de oude cultuurhistorische elementen van het
esdorpenlandschap; essen, beekdalen en heidevelden. Ook de bedrijfsvoering sluit aan op
het kringloop principe van het oude esdorpenlandschap. Er is sprake van een gesloten
stofhuishouding waarbij het doel van de begrazing is, het ophalen van voedingstoffen en
mineralen uit de omgeving en deze te verzamelen in de schaapskooi. De mest wordt
vervolgens verwerkt op de akkers. Hier worden oa oude streekrassen van granen geteeld.
De Stroomdalboerderij heeft daarnaast een recreatieve en educatieve functie. Men kan er
informatie vinden over gesloten kringloopsystemen en mogelijk komt er een winkel waarin
streekproducten worden verkocht.
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2.4.2 Promotieactiviteiten
In 2018 zijn er geen promotieactiviteit toegekend.
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Projectenlijst Gebiedsfonds Drentsche Aa

Uitvoeringsprojecten
Project

Jaar

Totale

Bijdrage

*)

investering

vanuit
Gebiedsfonds
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Wandelroute Gasselte-Kostvlies
Businessplan Stroomdalboerderij
Drentsche Aa
Maatregelen grote modderkruiper
Drentsche Aa

2018

€

19.703

€

4.421

2018

€

9.500

€

2.000

2018

€

10.605

€

3.000

Paddenscherm Gasselterveld
Speulkoel buitentheater Anloo
Bankje dorpsommetje Haverlanden Eext
Gebiedsaanpak landschap Gorecht 2016 2020
Openlucht- en Amfitheater ‘De Strubben’ in
Schoonloo
Roelof Schuiling Wandelroute Annen - 3
bankjes
Pilot burgerparticipatie Gorecht
Picknickbank Festival Appelbergen
Oorlogsmonunent Anloo - Evertbosch
Dorpsommetje - bankjes Eext
Paddenschermen Oudemolenseweg
Zandverstuiving Boerveld in Rolde
Natte landschapselementen
Bankjes project 2014 ism Anloo, Gasteren en
Loon
Ondersteuning tijdelijke uitstel verkoop
gepachte grond - Mts. Albers - Van den Berg
Drentsche Aa heidekoe - St. Schaapskudde
Het Stroomdal
Belvedere Hillig Meer
Rondom Magnus(kerk) Anloo
Herstel waterput Anloo
Werkgroep Appelbergen

2017
2017
2016

€ 122.158
€
49.500
€
411

€
€
€

2.500
6.575
411

2016

€ 1.066.309

€

24.000

2016

€

170.000

€

6.538

2016
2016
2015
2016
2015
2015
2015
2015

€
€
€
€

980
80.000
587
39.544

€
€

21.000
148.216

€
€
€
€
€
€
€
€

1.000
2.500
587
8.000
823
4.175
6.350
3.200

2014

€

3.000

€

2.583

2014

€

5.826

€

5.826

2014
2014
2014
2014
2014

€
€

9.500
20.976

€
€
€

25.000
7.148
523

€
€
€
€
€

9.500
4.200
3.500
2.100
423

50 jaar Gedachtenplan Drentsche Aa in 2015 2013
De Baak van het Ballooërveld
2013
Werkgroep Siepelveen - Herhalingscursus bij 2013
AOC TerraNext
Herstel Kleinschalige landschapselementen
2012
Haren
Faunapassage Drentsche Aa - A28 nabij
2012
Glimmen
TOTAAL
*) Jaar waarin bestuur besluit tot bijdrage heeft genomen

€
€
€

433.900
4.642
1.030

€
€
€

15.000
2.000
1.030

€

260.602

€

15.000

€

45.500

€

2.500

€ 2.677.723

€

139.742
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Promotieactiviteiten
Project

Jaar

Totale

Bijdrage

*)

investering

vanuit
Gebiedsfonds
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-

2018

Boek 'Het werd stil op de es'
Schuilingcongres 10 mei 2017
Toneelstuk Koning van het Grasland –
augustus 2017
Kroniek van het Noordlaarderbos (afname 75
ex.)
FestiValderAa 2015
Uitvoering 'Ode an de Ao'

2017
2017
2017

Themanummer De Levende Natuur Drentsche Aa
FestiValderAa 2014
Film Water Land Drenthe
FestiValderAa 2013
FestiValderAa 2012
DVD 'Ode an de Ao'

-

-

€
€

€
€
€

4.257
413.104

2016

500
115
1.250

€

1.871

€
€

7.500
1.500

2015

€

1.000

2014
2013
2013

€

142.751

€
€
€

5.000
2.000
5.000

2012
2012

€
€

122.325
11.249

€
€

5.000
1.500

TOTAAL
*) Jaar waarin bestuur besluit tot bijdrage heeft genomen

€

944.936

€

32.736

2015
2015

€
€

185.000
59.250
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3. Beleidsplan stichting
3.1 Inleiding
Doelstelling
De stichting heeft als doel:
a. Behoud en herstel van landschappelijke waarden;
b. Behoud en herstel van cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden;
c. Behoud en herstel van de biodiversiteit en het watersysteem;
d. Bevorderen leefbaarheid in de dorpen;
e. Bevorderen van de agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten, alsmede andere
handelingen, die bijdragen aan de bovengenoemde doelstellingen’.
Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. Het
werkgebied van de stichting omvat het totale stroomgebied van de Drentsche Aa: ‘Van
brongebied tot benedenloop’.
Organisatie
Het bestuur van de Stichting bestond in 2018 uit Henk van ’t Land (voorzitter), Martin
Verhagen (secretaris), Jack Bosgraaf (penningmeester), Margreet ter Steege en Erik Emmens.
Het bestuur streeft ernaar altijd zoveel mogelijk voltallig te opereren bij externe
gelegenheden. Voor de dagelijkse gang van zaken heeft zij een mandaat gegeven aan Kees
Folkertsma, projectleider Gebiedsfonds Drentsche Aa en tevens secretaris van het
Overlegorgaan Drentsche Aa.
Zoals in de statuten vermeld zal jaarlijks verantwoording op basis van de jaarstukken aan
het Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa worden afgelegd.
De vergaderingen van dit orgaan zijn openbaar en de stukken zullen online beschikbaar zijn.
Kees Nieuwerth ondersteunt het bestuur van de stichting bij zijn werkzaamheden. Hij zal
initiatiefnemers ondersteunen bij het maken van projectvoorstellen om voor een bijdrage van
het Gebiedsfonds Drentsche Aa in aanmerking te komen.
In dit beleidsplan heeft de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa haar beleidsvoornemens
voor de periode 2018–2020 neergelegd. Het door de Stichting in deze periode te voeren
beleid wordt medebepaald door ontwikkelingen in het overheidsbeleid op het gebied van de
ruimtelijke ordening, het landelijk gebied en specifiek natuur en landschap en de beschikbare
budgetten voor inrichting en beheer. De Stichting zal op veranderingen hierin moeten
anticiperen. Haar beleid is daarmee feitelijk dynamisch.
3.2 Besteding van gelden
De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in het Nationaal Park Drentsche Aa. Voor
zover de Stichting haar vermogen niet direct gebruikt om haar doelstelling na te streven, zal
zij dit vermogen op een spaarrekening beheren.
De bestuurders ontvangen geen beloning en in de regel evenmin een onkostenvergoeding
voor hun diensten.
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ondersteunen van met name particuliere
initiatieven en projecten in het Nationaal Park Drentsche Aa. De stichting zal geen
exploitatiesubsidies geven. Er zullen (kleine) projectsubsidies worden verleend, gericht op
kwaliteitsverbeteringen. Daarnaast wordt budget gereserveerd voor promotieactiviteiten,
gericht op naamsbekendheid en vergroten van het draagvlak. Ook de spreiding van
projecten over het Nationaal Park Drentsche Aa zal in acht worden genomen.
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Projecten worden in principe niet voor honderd procent gefinancierd. Voor kleinschalige
projecten met bewoners en vrijwilligers is dit wel mogelijk. Aan initiatiefnemers wordt
gevraagd altijd eigen bijdrage (in natura) en/of cofinanciering in de begroting te verwerken.
Er worden vooralsnog geen beheersvergoedingen voor landschapsonderhoud toegekend.
3.3 Werving van gelden
Om de bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te
werven door een netwerk op te bouwen in en rondom het Nationaal Park Drentsche Aa.
Bewoners, bezoekers, bedrijven en organisatie in en rondom het Nationaal Park Drentsche Aa
moeten het gevoel krijgen dat ze hierbij willen horen. De geleidelijk stijgende bijdragen via
Drentsche Aa-gidsen en van de Gastheren & Gastvrouwen van het Nationaal Park is hier een
mooi voorbeeld van.
Door het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting en eventuele
mailings/nieuwsbrieven naar een brede kring van potentiële betrokkenen beoogt de
Stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De
werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige directe manier, door
middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten etc. Afspraak is dat
bedrijven die meedoen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa worden vermeld op de website
en in de jaarstukken van de Stichting. De organisaties zelf kunnen in hun jaarverslag en/of op
eigen website vermelden dat ze donateur zijn van het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
De stichting streeft ernaar in samenwerking met de recreatiesector bezoekers van het
Drentsche Aa-gebied een vrijwillige bijdrage te laten betalen aan het Gebiedsfonds
Drentsche Aa.
Ambitie bestuur
Het bestuur heeft als ambitie uitgesproken om jaarlijks € 60.000 aan inkomsten te genereren.
Voor projecten is jaarlijks zo’n € 30.000 beschikbaar.
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4. Begroting 2019
BATEN

Begroting Realisatie Realisatie Begroting
2018
2017
2018
2019

Bijdrage uit StreekRekeningen
Jaarlijke bijdragen
Bijdrages DA - gastvrouwen, - gastheren en - gidsen
Rente
Subtotaal vaste baten
Giften en donaties
Opbrengsten uit activiteiten
Totaal baten
(A)

LASTEN
Projecten
Promotie DA - gebied
Algemene kosten
Totaal lasten

EXPLOITATIERESULTAAT
Mutatie bestemingsreserve
MUTATIE ALGEMENE RESERVE

(B)

( A-B )

-

1.640

-

-

14.000

14.000

14.000

14.000

5.500

5.836

5.678

5.500

1.500

4.257

2.597

2.500

21.000

25.733

22.275

22.000

1.000

3.045

748

700

1.000

15.239

3.547

2.000

23.000

44.017

26.570

24.700

25.000

9.075

3.572

20.000

3.000

3.365

-

2.500

300

237

327

400

28.300

12.677

3.899

22.900

-5.300

31.340

22.671

1.800

11.050

-10.822

-18.703

-2.000

5.750

20.518

3.968

-200

TOELICHTING
Bijdrage uit StreekRekeningen
De StreekRekeningen zijn door de Rabobank per 31 december 2017 opgeheven
Jaarlijkse bijdragen
De begroting 2019 is gelijk gesteld aan de realisatie over 2018 en 2017
Bijdrages DA - gastvrouwen, - gastheren en - gidsen
Het bestuur heeft besloten om, ingaande het boekjaar 2018, deze bijdrages als vaste baten aan te
merken en derhalve deze baten toe te voegen aan de bestemmingsreserve projecten.
Rente
Het rentedragend vermogen voor 2019 is geraamd op € 1.000.000 Uitgegaan wordt van een rentevergoeding van 0,25 %, ofwel een opbrengst van € 2.500
Giften en donaties & opbrengsten uit activiteiten
De raming voor deze beide posten is gebaseerd op de realisatiecijfers over 2018, exclusief incidentele opbrengsten
Projecten
Het begrotingsbedrag is gebaseerd op de gemiddelde bestedingen over de afgelopen jaren.
Mutatie bestemmingsreserve
Toegevoegd wordt 100 % van de begrote vaste bijdragen ad € 22.000 , onttrokken en ingezet in de
begroting 2019 wordt € 20.000 (De bestemmingsreserve per 1 januari 2019 is € 82.786)
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5. Jaarrekening 2018
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5.1 Balans
ACTIVA
31-12-2018
Geldmiddelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank vermogensspaarrekening
Rabobank spaarrekening

31-12-2017

3.216

18.855

1.170.434

1.048.179

48.230

23.727
1.221.880

Vorderingen
Bijdrage uit Streekrekeningen
Overige vorderingen

1.090.761

-

80

3.047

TOTAAL ACTIVA

11.580
3.047

11.660

1.224.927

1.102.421

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve projecten

55.522

51.554

82.786

64.083
138.308

Budgetten in beheer
Investeringsbudget NL Drentsche Aa
Reserve NBEL Drentsche Aa
Reserve Stroomdalboerderij Drentsche Aa

115.637

380.184

380.184

685.410

569.683

4.419

1.070.013

Kortlopende schulden
Gehonoreerde projecten
Overige

TOTAAL PASSIVA

18

949.867

13.421

32.901

3.185

4.016
16.606

36.917

1.224.927

1.102.421
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5.2 Staat van baten en lasten

2017

2018

BATEN
Vaste bijdragen
Bijdrage uit StreekRekeningen
Jaarlijkse bijdragen
Bijdrages DA-gastvrouwen en -heren en -gidsen
Rente over spaartegoeden

-

1.640

14.000

14.000

5.678

5.836

2.597

4.257
25.733

22.275

Incidentele bijdragen
Opbrengsten uit activiteiten
Giften en donaties

3.547

15.239

748

3.045

Totaal baten

4.295

18.284

26.570

44.017

LASTEN
Projecten
Promotiekosten
Algemene kosten
Totaal lasten
EXPLOITATIERESULTAAT
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3.572

9.075

-

3.365
237

327
3.899

12.677

22.671

31.340

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 52421783
Fiscaal (RSIN) nummer 8504 37 519

Jaarverslag 2018 Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa

5.3 Toelichting

ALGEMEEN
De stichting is opgericht op 29 maart 2011 en heeft ten doel om in het gebied van Nationaal Park
Drentsche Aa de cultuurhistorische, archeologische, aardkundige en landschappelijke waarden,
alsmede de biodiversiteit en het watersysteem te behouden en te herstellen. Daarenboven wil
zij de leefbaarheid in de dorpen en agrarische, recreatieve en economische activiteiten in dit
gebied bevorderen. De stichting wil haar doelen realiseren door het bevorderen van promotie van
het Nationaal Park, het Gebiedsfonds Drentsche Aa, het financieel (mee) ondersteunen van
projecten gericht op de doelen van de stichting en door samenwerking met overheden,
agrarische, natuur en landschaporganisaties, bedrijven en andere organisaties met een oog voor
duurzaamheid.
INITIATIEFNEMERS EN OPRICHTERS
Van de initiatiefnemers tot de vorming van het gebiedsfonds voor het Nationaal Park
Drentsche Aa hebben Stichting het Drents Landschap, Stichting Landschapsbeheer Drenthe en het
Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa ieder een statutaire bevoegdheid tot een voorkeursvoordracht voor een bestuurslid. De oprichters van de stichting zijn de heren H. van 't Land, voorzitter, M. Verhagen, secretaris, en J. Bosgraaf, penningmeester, allen voorgedragen door de initiatiefnemers. Daarnaast zijn per 1 januari 2015 mevrouw M. ter Steege,
directeur Buro Bakker, en de heer E. Emmens, akkerbouwer en adviseur DLV-plant, toegetreden
tot het bestuur.
AMBTELIJK SECRETARIAAT / VRIJWILLIGERSONDERSTEUNING
De heer K. Folkertsma, secretaris van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa,
ondersteunt het bestuur in de rol van ambtelijk secretaris en heeft als zodanig een mandaat van
het bestuur verkregen voor alle operationele activiteiten van de stichting.
Daarnaast ondersteunt de heer K. Nieuwerth als vrijwilliger het bestuur bij de selectie van projecten en het onderhouden van contacten met iniatiefnemers van projecten.
STREEKREKENING DRENTSCHE AA (OPGEHEVEN PER 31 DECEMBER 2017)
Tussen de Stichting en de Rabobank Noord-Drenthe U.A. is bij de officiële installatie van het Gebiedsfonds op 26 maart 2011 te Grolloo (dag van de Drentsche Aa) een samenwerkingsovereenkomst getekend tot bevordering van het gebruik door zakelijke rekeninghouders van de "Rabo
StreekRekening". Dit was een spaarrekening waarbij de rekeninghouder (een deel van) de rente
kon laten overboeken naar een streekdoel i.c. de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa. Daarnaast
ontving de Stichting Gebiedfonds Drentsche Aa van de Rabobank jaarlijks een bonus van 5 % over
de door alle streekrekeninghouders in een kalenderjaar ontvangen rente, steeds direct aan het
begin van het daarop volgende kalenderjaar. Door de Rabobank is de "Rabo Streekrekening" per
31 december 2017 opgeheven.
ANBI STATUS
Door de belastingdienst is de stichting vanaf 29 maart 2011 aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling ( ANBI). De aanmerking geldt in principe voor onbepaalde tijd.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van de historische kosten. De activa en passiva zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

20

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 52421783
Fiscaal (RSIN) nummer 8504 37 519

Jaarverslag 2018 Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa

5.2.3 Nadere toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Geldmiddelen
De geldmiddelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting, met uitzondering van de hierin begrepen budgetten in beheer van € 1.070.013. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de
toelichting op deze post.
Vorderingen
Bijdrage uit StreekRekeningen:

Dit betrof de in het lopende boekjaar ontvangen bijdrage uit
de inmiddels opgeheven StreekRekeningen over het voorgaande
kalenderjaar.
31-12-2018 31-12-2017

Overige vorderingen:

Rente boekjaar over spaartegoeden
Incidentele bijdrage Staatsbosbeheer
Bijdrages DA-gastvrouwen en -heren
Donatie medewerkers provincie Drenthe

2.597

4.257

-

7.108

450
3.047

215
11.580

Eigen vermogen
2018
Algemene reserve:

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

51.554

31.036

3.968

20.518

55.522

51.554

2018
Bestemmingsreserve projecten:

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

2017

2017

64.083

53.261

18.703

10.822

82.786

64.083

Het bestuur heeft besloten om vanaf 2017 100 % ( was t/m 2016 : 90 % )van de vaste bijdragen te
besteden aan het (mee)financieren van projecten gericht op de doelen van de stichting. Het jaarlijks te besteden bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve projecten. De in een
boekjaar toegekende projecten worden ten laste van de bestemmingsreserve gebracht, ongeacht
of de toekenningen niet ofwel (gedeeltelijk) betaald zijn. Het nog niet betaalde deel van de toezeggingen in een boekjaarwordt opgenomen onder de kortlopende schulden.
Het bestuur heeft tevens besloten dat in enig boekjaar niet meer verplichtingen uit hoofde van
het (mee)financieren van projecten worden aangegaan, dan er aan middelen in de bestemmingsreserve per 1 januari van het betreffende boekjaar beschikbaar zijn.
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Budgetten in beheer
Investeringsbudget NL Drentsche Aa
Door de provincie Drenthe is aan het Overlegorgaan Nationaal beek - en esdorpenlandschap
Drentsche Aa een investeringsbudget toegekend van € 330.000 ten behoeve van het Bioplan
Drentsche Aa 2.0 Stichting Gebiedsfondsfonds Drentsche Aa is aangewezen als beheerder
van deze middelen. De middelen moeten zo optimaal mogelijk worden ingezet in projecten met
een zekere omvang, zodat hiermee ook een aantoonbare kwaliteitsimpuls wordt gerealiseerd.
Voor dit budget zal uiteindelijk een investeringsomvang van minimaal het drievoudige moeten
worden gerealiseerd via cofinanciering door derden (multiplier > 3)
Het Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa legt verantwoording af
aan de provincie Drenthe over de aanwending van het investeringsbudget. In het boekjaar 2013
heeft de provincie Drenthe nog een bedrag van € 81.440 toegevoegd aan het investeringsbudget.

In 2014 is besloten om voor het knooppunt Balloo € 65.000 beschikbaar te stellen uit dit budget, op
een geraamd investeringsbedrag van € 245.000, ofwel 26,5%. Uiteindelijk bleek het in 2014 ontrokken bedrag van € 31.626 toereikend. Hiermee voldoet deze bijdrage ruimschoots aan de eis dat de
multiplier > 3 moet zijn. Het verschil tussen het beschikbaar gestelde budget en het uiteindelijk
benodigde bedrag is door de provincie Drenthe betaald uit de begroting van NL Drentsche Aa.
Reserve NBEL Drentsche Aa
Door de voorzitter van het Overlegorgaan Drentsche Aa is besloten om de Reserve Nationaal
beek - en eslandschap Drentsche Aa onder te brengen bij de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Onttrekkingen aan deze reserve geschieden op basis van een besluit van het Overlegorgaan
Drentsche Aa en worden schriftelijk kenbaar aan de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
De omvang van deze reserve bij inbreng is € 589.683. Het verloop in deze reserve is als volgt:

Stand per 1 januari
Bij: Reserve Nationaal beek- en es van NP Drentsche Aa
Af: bijdrage aan project Stroomdalboerderij Drentsche Aa
Af: Raad van State beroep instemmingsbesluit winningsplan Westerveld
Af: Aanleg familiepad Drentsche Aa
Bij:Bijdrage provincie Drenthe in kosten aanleg familiepad Drentsche Aa
Stand per 31 december

2018

2017

569.683

589.683

117.065

-

-1.000

-

-338

-

-

-67.000

-

47.000

685.410

569.683

Reserve Stroomdalboerderij Drentsche Aa
Voor dit in 2018 gestarte project hebben de initiatiefnemers besloten om voor de planuitwerking
bijdrages beschikbaar te stellen en het beheer van deze bijdrages te beleggen bij Stichting
Gebiedsfonds Drentsche Aa. Het verloop in deze reserve is als volgt:
2018
Bijdrages:
Provincie Drenthe
1.000
Nationaal Park Drentsche Aa (uit reserve NBEL Drentsche Aa)
1.000
Gemeente Tynaarlo
1.000
EIP_OG Bio-economie Drentsche Aa
1.000
Rabobank Assen en omstreken
1.000
Boerderijwinkel Eigen Erf
250
Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
2.000
7.250

Kosten:
Marista projecten: opstellen businessplan
Stand per 31 december

2.831
4.419

De renteopbrengsten van de budgetten in beheer komen ten gunste van Stichting Gebiedsfonds
Drentsche Aa en wordt door haar als een vaste jaarlijkse bijdrage verantwoord.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden
31-12-2018 31-12-2017
Gehonoreerde projecten:

Overige:

23

Onderst. tijdelijk uitstel verkoop grond
Gebiedsaanpak landschap Gorecht
Behoud leefgebied grote modderkruiper
Wandelroute Gasselte (infoborden, bankjes)
Paddenscherm Gasselterveld
Beplanting "De Speulkoel", Anloo

Bankkosten
Businessplan Stroomdalboerderij
Griffierechten Raad van State
Bijdrage 2018 Gemeente Aa en Hunze
Publicatie begraafcultuur kerspel Anloo

-

5.826

6.000

18.000

3.000

-

4.421
-

2.500

-

6.575

13.421

32.901

16
2.831
338

16
2.500

-

1.500

3.185

4.016
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5.3.3. Nadere toelichting op de onderscheiden posten van de staat van
baten en lasten
BATEN
Vaste bijdragen
StreekRekeningen:

2018
Bonus en geschonken rente

2017

-

1.640

-

1.640

De Stichting ontving een bonus van 5 % over de door rekeninghouders ontvangen rente over een kalenderjaar, eventueel vermeerderd met door individuele rekeninghouders gedane schenkingen uit de door hun ontvangen
rente. Inmiddels zijn de StreekRekeningen opgeheven.
2018
Jaarlijkse bijdragen:

Waterbedrijf Groningen
Gemeente Assen
Gemeente Haren
Gemeente Tynaarlo
Gemeente Aa en Hunze

5.000

5.000

2.500

2.500

1.500

1.500

2.500

2.500

2.500

2.500

14.000

14.000

2018

Bijdrages DA-gastvrouwen en -heren en -gidsen:

Giften via DA-gastvrouwen en - heren
Giften via DA-gidsen

2017

2017

3.460

3.525

2.218

2.311

5.678

5.836

Incidentele bijdragen
2018
Activiteiten:

Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa
Leernetwerk ruimtelijke kwaliteit
Caspar loopt
Overige

2017

-

14.216

1.475

-

322
1.750

1.023

3.547

15.239

De bijdragen van het waterschap Hunze en Aa's en Staatsbosbeheer aan de
inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa zijn als eenmalige bijdrage aan het
het Gebiedsfonds Drentsche Aa toegekend in 2017
2018
Giften en donaties:

24

Vergoeding bidbook verkiezing Nationaal Park
Schenking H. van 't Land
Donatie medewerkers provincie Drenthe
Donaties particulieren / private partijen

2017

-

1.210

-

1.000

-

215

748

620

748

3.045
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LASTEN
2018
Projecten:

Behoud leefgebied grote modderkruiper
Wandelroute Gasselte (infoborden, bankjes)
Bijdrage project Stroomdalboerderij Drentsche Aa
Vrijval ondersteuning tijdelijk uitstel verkoop grond
Te hoge reservering paddenscherm Gasselterveld
Paddenscherm Gasselterveld
Beplanting "De Speulkoel", Anloo

2017

3.000

-

4.421

-

2.000

-

-5.826

-

-23

-

-

2.500

-

6.575

3.572

9.075

Onder deze post worden de bijdragen opgenomen aan projecten die passen binnen de statutaire
doelen van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa. Voor de beschrijving van deze doelen wordt verwezen naar het kopje "algemeen" aan het begin van deze toelichting.

2018
Promotie:

Publicatie 100 eeuwen begraafcultuur kerspel Anloo
Toneelvoorstelling "Koning van het Grasland"
Tweede Schuilingcongres historische ver. Annen
Boek "Het werd stil op de es" van Jan Kraak

2017

-

1.500

-

1.250

-

115

-

500

-

3.365

De kosten van promotie van het Nationaal Park Drentsche Aa worden gefinancierd uit de incidentele bijdragen.

2018
Algemene kosten:

Abonnement Hosting Oost- Nederland
Bankkosten
Vergaderkosten

2017
79

61

193

176

55
327

237

VASTSTELLING JAARREKENING EN RESULTAATBESTEMMING
Door het bestuur is de jaarrekening 2018 op 22 januari 2019 vastgesteld en is het resultaat als volgt
bestemd:
Resultaat volgens de staat van baten en lasten
Toegevoegd aan bestemmingsreserve projecten
Toegevoegd aan de algemene reserve

22.671
18.703
3.968

De toevoeging aan de bestemmingsreserve projecten is als volgt samengesteld:
Dotatie: 100 % van de vaste bijdragen
Onttrekking: gehonoreerde projecten

22.275
-3.572
18.703
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BIJLAGEN
1. Flyer ‘Vrije gift’
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2. Bestuur Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Het bestuur van de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa bestaat per 1 januari 2018 uit:
•
•
•
•
•

Henk van ’t Land (voorzitter), oud-voorzitter Overlegorgaan Drentsche Aa
Martin Verhagen (secretaris), oud-voorzitter Stichting Het Drentse Landschap
Jack Bosgraaf (penningmeester), register accountant MGA
Margreet ter Steege, directeur Buro Bakker
Erik Emmens, akkerbouwer en adviseur Delphy (voorheen DLV-plant)

•

Kees Nieuwerth, vrijwilliger

3. Comité van Aanbeveling Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Het Gebiedsfonds Drentsche Aa wordt van harte bij u aanbevolen door een comité van
aanbeveling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eric van der Bilt, oud-directeur Stichting Het Drentse Landschap
Henk Brink, gedeputeerde provincie Drenthe
Ineke Noordhoff, journalist en landschapshistoricus
Egbert Meyers, liedjesschrijver en zanger
Sjoerd Scholte, directievoorzitter Rabobank Assen en Noord-Drenthe
Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis RUG
Nico Vanderveen, warenhuis Vanderveen in Assen
Klaas Wildeboer, notariaat Vries
Kor IJszenga, directeur/eigenaar Koninklijke Van Gorcum

Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Postbus 122, 9400 AC ASSEN
T 0592 365864
E Info[at]gebiedsfondsdrentscheaa.nl
I www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl
IBAN NL73 RABO 0129.0784.84
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