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I. Verslag van het bestuur   

 
Voor u ligt de jaarrekening over 2020 van Stichting Wij.land. Daarin leggen wij 
verantwoording af over de verkrijging en de besteding van de middelen zoals die in 2020 
tot onze beschikking stonden. Het team van deskundige en betrokken medewerkers, die 
zich vol inzetten voor onze doelstelling, vormen een stevige basis voor ons werk.  
 
2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar. Wat niemand had verwacht gebeurde toch: 
een virus dat ontstond aan de andere kant van de wereldbol zou een enorme impact gaan 
hebben op ons dagelijks leven.  
 
Tóch heeft Wij.land een mooi jaar achter de rug! We zijn ondanks COVID-19 toch vrij goed 
in staat geweest onze geplande activiteiten uit te voeren. Een groot aantal activiteiten met 
de boeren heeft doorgang kunnen vinden, soms online, en soms live in kleinere groepen. 
Bedrijfsbezoeken en keukentafelgesprekken zijn volgens plan uitgevoerd.  
 
Daarnaast bleef in 2020 ook stikstof het publieke debat beheersen. Boeren-demonstraties 
vonden wederom regelmatig plaats, in Den Haag, bij distributiecentra en in de provincies. 
Een tegenbeweging kwam ook op gang. In de Kring-Loop in januari 2020 lieten een aantal 
organisaties en boeren zien dat er ook boeren zijn die wél werk maken van de verandering 
en de minister steunen. Wij.land bestuurslid Peter Oosterhof en Wij.land teamleden liepen 
(op persoonlijke titel) mee. In 2021 staat meer aanwezigheid in Den Haag, met een positief 
geluid van hoe het wél kan, hoog op de agenda.  
 
 
Highlights 2020 
 
Sinds de start van Wij.land, als de Nederlandse 4 Returns partner van Commonland, zijn wij 
met een steeds groter groeiend netwerk bezig met het creëren van een beweging van 
boeren, natuurorganisaties, bedrijven en burgers naar een mooie toekomst van het 
westelijk veenweidegebied. Een beweging die wil bijdragen aan een landschap waar 
boeren goed zorgen voor de bodem en de natuur, waar gezond en lokaal voedsel wordt 
geproduceerd én dat bijdraagt aan het oplossen van grote uitdagingen zoals het 
verminderen van uitstoot van stikstof en broeikasgassen.  
 
Inmiddels is die beweging zich aardig aan het manifesteren en leren we elke dag weer bij. 
Een paar resultaten waar we trots op zijn van afgelopen jaar zijn: 

- We hebben een netwerk van >96 boeren die in >137 pilots en projecten leren met 
een directe impact op >790 ha. We hebben weer 34 nieuwe bodemboeren erbij die 
in 2020 de bodemcursus volgden en zich aansluiten bij de bodempilot in 2021. 

o De boeren die nú al aangesloten zijn bij activiteiten van Wij.land staan op de 
kaart: zie: www.wij.land. 

o Zie hier een impressie van de werkzaamheden op gebied van kruidenrijk 
grasland. 

- Er komen steeds meer projecten op 1 bedrijf (bijvoorbeeld én bodem, én kruiden én 
rotatiebegrazing) waardoor de diepere transitie op het gehele bedrijf niet op één 
onderdeel, maar als geheel tot stand komt. 

http://www.wij.land/
https://www.youtube.com/watch?v=-JCwuIJJEIg
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- We hebben een kunstfietsroute en een eerste Wij.land festival georganiseerd om 
meer algemeen publiek bij Wij.land te betrekken en de eerste donaties via onze 
website zijn binnengekomen. 

- We bereiken ook nationale media zoals NOS journaal (vanaf 21:54) en Trouw. 
- We werken samen met MKB partners, zoals Ptthee (nu: Wilder Land) en Grutto aan 

het verbeteren van het verdienvermogen van de regeneratieve boer en werken 
samen aan het ontwikkelen van een systematiek die de impact die zij maken ook 
inzichtelijk maakt.  

- In december 2020 hebben we een prijsvraag gelanceerd waardoor 27 ideeën van 
innovatieve ondernemers zijn aangedragen.  

- We werken samen met Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren en 
Triodos Regenerative Money Centre om boeren met een verandermissie ook te 
kunnen ondersteunen door aankoop van landbouwgrond. Inmiddels is de website 
van Aardpeer, samen voor grond live gegaan en hebben de prospectus van een 
obligatielening van € 15 miljoen vlak voor het einde van het jaar door de AFM 
goedgekeurd gekregen. 

 
 
Risico’s en onzekerheden 

De financiering van de activiteiten van Stichting Wij.land wordt gevormd door 
projectgelden die ofwel bestaan uit overheidssubsidies ofwel uit bijdragen van fondsen. 
De financieringen betreffen gelden die meerjarig zijn toegekend. Dit betekent dat er 
periodiek projectgelden verworven moeten worden.  

In 2019 is begonnen met het opbouwen van een continuiteïtsreserve, die is vastgesteld op 
1,5 de kosten van de kernorganisatie. In 2020 heeft het bestuur vanuit de 
resultaatbestemming € 42.000,- aan deze reserve toegevoegd en heeft Commonland een 
bijdrage van € 47.015,- gedaan, bestemd voor de continuiteïtsreserve.   

Eind juli 2020 ontvingen we de beschikking van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Visserij voor een driejarige financiering voor het project “Een landschap in beweging – 4 
returns in de westelijke veenweiden”. De beschikking citerend, past het project binnen 
het kader van het natuurbeleid en de visie van LNV. De kern van dit beleid is de 
bescherming en het herstel van de biodiversiteit en gebieden in Nederland en daarbuiten. 
Het werk van Wij.land heeft vele raakvlakken met het realisatieplan Kringlooplandbouw 
van LNV.  
 
Begin december is ook onze aanvraag voor de financiering van het project ‘Biodiversiteit 
loont’ goedgekeurd. Deze financiering loopt tot eind 2022.  
 
Daarnaast hebben we voor een aantal kleinere projecten financiering geregeld, zoals 
‘Onder het Maaiveld’, een project in samenwerking met het NIOO (Centrum voor 
Bodembiologie), IUCN-NL en de Vlinderstichting en ‘Kosten Baten Analyse in de 
Regeneratieve Melkveehouderij, waaraan zowel Deltaplan Biodiversiteitsherstel, als 
Vogelbescherming, RVO en Living Fryslan financieel bijdragen.  
Op het moment van het vaststellen van dit jaarverslag bevinden we ons nog in de situatie 
van allerlei beperkende maatregelen door de Corona pandemie. De activiteiten van 
Wij.land gaan zoveel mogelijk door, maar bijna allemaal online. Op dit moment 

https://wij.land/doe-mee/kunstfietsroute/
https://wij.land/festival-terugblik/
https://www.npostart.nl/POW_04508412
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/zo-leert-stichting-wij-land-boeren-hoe-ze-hun-grond-gezonder-kunnen-maken%7Ebf3e6a9ff/
http://www.ptthee.nl/
https://wilder-land.com/
http://grutto.com/
https://wij.land/innovatieprijs/
https://aardpeer.nl/
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beschikken we over genoeg financiële middelen (zie ook hierboven) om al onze projecten 
doorgang te laten vinden en zal de Coronacrisis nauwelijks invloed hebben op de 
continuïteit van de stichting.  
 
Eind 2021 loopt de 5-jarige financiering van het Gieskes Strijbis fonds af. Met deze 
financiering wordt een deel van de kosten van de werkorganisatie gedekt. Aan de hand 
van de 5 jaren strategie die we voor 2022-2026 aan het schrijven zijn, zal een projectplan 
worden gemaakt waarmee opnieuw een financiering uit dit fonds aangevraagd kan 
worden.  
 
Sinds 2018 staat Wij.land met een bankgarantie van € 100.000 garant voor het project van 
Boeren van Amstel. Dit is een coöperatie van melkveehouderijen die een deel van hun 
melk zelf verwerken en vermarkten onder de naam Boeren van Amstel. Financieel staat 
deze coöperatie onder druk en er is een kans dat er dit jaar aanspraak gemaakt zal 
worden op deze garantstelling. Dit heeft echter geen gevolgen voor de financiële situatie 
van de stichting, omdat het bedrag, bestemd voor deze garantie, destijds al vanuit de 
toegezegde financiering van Gieskes Strijbis en Commonland apart is gezet op een 
spaarrekening.  
 
Aan het einde van deze jaarrekening is de accountantsverklaring van Share Impact 
Accountants uit Den Haag opgenomen.  
 
 
Abcoude, 6 april 2021 
Maas Jan Heineman 
Voorzitter bestuur  
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II. Hoofdlijnen strategie 2021  

 
De beweging die we in 2021 willen maken is naar minder zélf aan de lat staan voor de 
aangroei van het boeren netwerk, maar meer op de innovatie rondom de regeneratieve 
maatregelen én het verdienvermogen van regeneratieve landbouw te gaan zitten. In het 
voorjaar van 2021 presenteren we onze nieuwe strategie en een aantal samenwerkingen 
worden nu al in gang gezet om de impact van Wij.land te verbreden én te verdiepen. 
 
Alles wat we doen, staat in de context van het realiseren van het “4 returns / 3 zones en 20 
jaar” gedachtegoed. We hebben ons werk echter wel gestructureerd via een 3-tal 
strategische program lijnen. Sinds 2020 werken we met 3 samenhangende programma’s 
aangestuurd door een programma coördinator.   
 
 
  

• Duurzaam Boeren 
De kern van ons werk is het programma Duurzaam Boeren. In dit programma 
zoeken we samen met boeren een antwoord op de vraag hoe natuur en landbouw 
samen kunnen gaan in de westelijke veenweiden. Dat doen we door boeren te 
ondersteunen met concrete pilots maar ook door thema-avonden en excursies te 
organiseren. Dit is een continu proces van uitbreiden van het boeren netwerk versus 
het verdiepen van de veranderingen die plaatsvinden op 1 boeren bedrijf. Er zit een 
zekere spanning op steeds meer boeren verwelkomen in het netwerk én het 
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verdiepen van de transitie op een aantal bedrijven. Daarom is 1 van de doelstellingen 
in 2021 om in concrete projecten de samenwerking op te zoeken met andere (reeds 
bestaande) netwerken zoals LTO en de Agrarische Natuur Vereniging. Een 
uitdaging voor het immer groeiende boer(inn)en netwerk is het behoud van het 
“familiegevoel” terwijl het netwerk blijft groeien. 

 

• Duurzaam Verdienen 
In het programma Duurzaam Verdienen richten we ons op het verdienvermogen 
van de natuurinclusieve, regeneratieve boer(in) en het landschap als geheel. 
Boer(inn)en vrezen vaak dat een beweging naar minder krachtvoer en kunstmest 
en meer biodiversiteit ten koste gaat van hun inkomen. Wij willen in dit programma 
aantonen dat regeneratieve boer(inn)en er een financieel gezonde bedrijfsvoering 
op na kunnen houden. Daarnaast kijken we in dit programma naar mogelijkheden 
om het verdienvermogen van de regeneratieve boer(in) of het landschap in 
algemene zin te vergroten, via de productketen, ecosysteemdiensten en 
kostenverlaging. 1 van de doelstellingen in 2021 is om een systematiek voor 
biodiversiteitscredits op te gaan zetten. Daarnaast willen we in 2021 een pilot 
opzetten voor de verwaarding van koolstofcredits. 
 

• Community & Inspiratie 
In dit programma inspireren, informeren en prikkelen we boer(inn)en en anderen 
met nieuwe ideeën en praktische oplossingen hoe landbouw en natuur samen 
kunnen gaan. Dat doen we zowel on- als offline. We willen onze belangrijkste 
doelgroepen wekelijks inspireren met mooie content en zo een steeds grotere 
groep mensen mobiliseren. Ook willen we onze geleerde lessen en opstaande 
vragen delen en de interactie op te zoeken, zodat we van elkaar kunnen leren en 
een steeds sterker kennisnetwerk opbouwen. In 2021 zouden we willen verkennen 
of de aandacht die er (inter)nationaal aan het ontstaan is over regeneratieve 
landbouw ook kunnen vertalen naar de Nederlandse situatie, bijvoorbeeld een soort 
documentaire “De Nederlandse Kiss the Ground”. Daarnaast krijgt de branding en 
positionering van Wij.land opnieuw aandacht. 

 
• Monitoring & Evaluatie 

De inhoudelijke programma’s worden ondersteund door M&E. Enerzijds verzamelen 
we daar de data voor de onderbouwing die we nodig hebben voor claims richting 
de markt of het verwaarden van ecosysteemdiensten (in Duurzaam Verdienen). 
Anderzijds levert het ook ‘proof-of-concept’ voor de boeren zélf (onderbouwing van 
de pilots met metingen) en trachten we hier ook wetenschappers aan te verbinden 
in het programma Duurzaam Boeren. Belangrijk doel voor M&E is het realiseren van 
een data-omgeving waarin we alle data van boeren registreren (volgens privacy by 
design). We zijn eind 2020 gestart met de eerste fase om samen met Humboldt 
Environmental Systems (HES) software op maat te ontwikkelen die de kern gaat 
vormen voor de ontwikkeling van betalingen voor ecosysteemdiensten (koolstof, 
biodiversiteit). De ontwikkeling van de tweede fase is een belangrijk doel in 2021. 
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III. Begroting en dekkingsplan 2021 
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IV. Algemeen 

 
A. De stichting is statutair gevestigd in de Gemeente De Ronde Venen en is 

ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken onder nummer 72014679 
De stichting is genaamd: Wij.land 
 

B. De akte van oprichting is op 29 juni 2018 gepasseerd.  
 

C. De stichting heeft ten doel (artikel 3 van de statuten): 
 
De doelstelling van de stichting is: het bevorderen en het herstellen van de 
ecosystemen in Nederland op basis van de ‘4 returns methode’ ontwikkeld door 
de Stichting Commonland, ingeschreven in het handelsregister onder 
dossiernummer 59872314, en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband 
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
De stichting tracht dit doel te bereiken door: 
a. het bijeenbrengen van partijen die zich in deze doelstelling kunnen vinden; 
b. het stimuleren van ondernemingen, individuen, particuliere organisaties en 
overheden (nationaal, regionaal en lokaal) om het werk van de stichting politiek, 
financieel, organisatorisch of anderszins te steunen; 
c. het oprichten van, het deelnemen in, het voeren van bestuur over, of het zich op 
andere wijze interesseren bij projecten, ondernemingen of organisaties; 
d. het ontwikkelen van communicatiematerialen en het uitvoeren van 
communicatiecampagnes; 
e. het mogelijk maken van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het 
restaureren van ecosystemen alsook het opzetten van samenwerkingsverbanden 
en bedrijven die deze projecten uitvoeren; 
f. het verlenen en exploiteren van diensten met betrekking tot het omschreven  
doel. 
 

D. Het bestuur bestaat op 31 december 2020 uit de volgende leden: 
 
De heer Maas Jan Heineman – voorzitter 
De heer Roel Drost – penningmeester 
De heer Arnauld van Hees – lid 
De heer Peter Oosterhof – lid 
Mevrouw Hens de Koning - lid 
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V. Financiële positie 

 
Richtlijn Organisaties zonder winststreven 
 
Aangezien Stichting Wij.land is aan te merken als een organisatie zonder winststreven, 
wordt de Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving) gevolgd. De jaarrekening is 
ingericht overeenkomstig de in deze richtlijn opgenomen uitgangspunten en 
voorschriften. 
 
 
Baten en lasten 
 
De som der baten was in 2020 totaal € 1.089.332,- 
 
De som der lasten was in 2020 totaal  € 822.122,- 
 
 
Vermogen 
 
Het vermogen van een organisatie zonder winststreven heeft een bijzonder karakter. De 
stichting is gehouden dit vermogen slechts aan te wenden in overeenstemming met de 
doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen. 
 
Per 31 december 2020 bedraagt de continuïteitsreserve € 131.015,-. 
 
Het is het streven van het Bestuur de continuïteitsreserve op een zodanig niveau te 
houden dat een periode van 1,5 jaar kosten van de kernorganisatie zonder externe 
inkomsten kan worden overbrugd.    
 
De algemene reserve bedraagt ultimo 2020 € 14.967 positief als gevolg van het positieve 
jaarresultaat over het boekjaar 1 januari 2020 – 31 december 2020. 
 
 
Resultaat boekjaar 
 
Het jaarresultaat over 2020 bedraagt € 267.210 positief. Na de bestemming van het 
resultaat aan de continuïteitsreserve (€ 89.015), de bestemmingsfondsen (€ 50.000) en 
bestemmingsreserve (€ 83.536) resteert een positief resultaat van € 44.659 dat zal 
worden toegevoegd aan de algemene reserve. De oorzaken van het positieve 
jaarresultaat zijn het gevolgen van de corona pandemie waar we eind maart door 
getroffen werden. Door de strikte beperkingen waardoor thuis werken de norm werd en 
live evenementen, cursussen, informatieavonden geen doorgang meer konden vinden, 
werden er beduidend minder kosten dan begroot gemaakt. Daarnaast kregen we pas 
eind juli de definitieve beschikking van LNV. Dat leidde ertoe dat we pas het tweede 
halfjaar een nieuwe medewerker hebben kunnen aantrekken terwijl de salariskosten van 
deze medewerker wel voor een heel jaar begroot waren.  
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VI. Balans 

 
 

  

Balans per 31 december 2020 in EURO

ACTIVA

1 Materiële vaste activa
inventaris 4.218 2.812

2 Financiele vaste activa
Lening 50.000 0
Waarborgsommen 2.015 2.015  

52.015 2.015

3 Vorderingen   
debiteuren 0 3.180
nog te ontvangen van financiers 102.327 61.510
vooruitbetaalde kosten 2.038 3.333

104.365 68.023

4 Liquide middelen 697.620 344.184

Totaal 858.218 417.034

PASSIVA

5 Eigen vermogen
algemene reserve 14.967  -29.692  
continuïtsreserve 131.015 42.000

145.982 12.308

6 Bestemmingsreserve
nog te bepalen bestemming 26.038 0
co-financiering POP3 37.500 0
landscape computer 20.000 0

83.538 0
 

7 Bestemmingsfonds  
garantie BvA 100.000 100.000
lening Ptthee 50.000 0

150.000 100.000

8 Kortlopende schulden
reeds ontvangen van financiers 325.822 203.872
afdrachten loonbelasting 11.355 12.666
crediteuren 51.493 26.279
nog te betalen commiteringen 71.811 44.237
nog te betalen / vooruitontvangen posten 18.217 17.671

478.698 304.725

Totaal 858.218 417.034

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2019
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VII. Staat van baten en lasten 

 

  

 Baten

1 Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden 73.217 111.903
Donaties, giften en schenkingen 41.036 12.655
Fondsen 975.079 621.543  

1.089.332 746.101
 

Totaal baten  1.089.332 746.101

  
Lasten

2 Besteed aan doelstellingen
Besteding aan projecten 835.911  614.575
Besteding aan pilotfondsen 72.873  118.873

 908.784 733.448
 

3 (Niet) gedekte kosten werkorganisatie -86.662 345

 Totale lasten 822.122 733.793

Saldo van baten en lasten 267.210 12.308

Toelichting bestemming resultaat  

Saldo van baten en lasten 267.210 12.308

Toevoeging aan de continuiteitsreserve 89.015 42.000
Bestemmingsfondsen 50.000 0
Bestemmingsreserve 83.536 0

222.551 42.000

Resultaat na resultaatbestemming 44.659 -29.692

Realisatie 2020 Realisatie 2019
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VIII. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 

       
Algemeen        
 
De jaarrekening 2020 is ingericht conform de vereisten van de Richtlijn 640 Organisaties-
zonder-winststreven, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. .  
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde.  
       
Grondslagen van waardering van activa en passiva     
         
Materiële vaste activa        
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met op 
lineaire basis berekende jaarlijkse afschrijvingen, gebaseerd op een geschatte levensduur, 
restwaarde nihil.        
        
Hardware wordt afgeschreven in 3 jaar (afschrijvingspercentage van 33,33% per jaar).  
             
Vorderingen          
Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding 
bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.    
        
Eigen vermogen        
Het eigen vermogen wordt zodanig gepresenteerd dat daaruit het vastgelegd deel van 
het eigen vermogen blijkt, te onderscheiden naar de continuïteitsreserve en de algemene 
reserve.         
        
Continuïteitsreserve        
De kernfuncties, aangevuld met de structurele kosten van de organisatie omvatten 
jaarlijks € 450.000. Het doelsaldo voor de continuïteitsreserve is € 675.000 (1,5 keer).  
       
In 2019 is door het bestuur besloten jaarlijks een bedrag van € 42.000 vanuit de 
resultaatbestemming te doteren aan de continuïteitsreserve. Dit zou betekenen dat na 16 
jaar het doelsaldo is bereikt. Eventueel kan een positief of negatief resultaat na afsluiting 
van het boekjaar verrekend worden met de continuïteitsreserve.    
    
      
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
     
Giften, donaties en schenkingen        
Giften, donaties en worden verantwoord als baten in het jaar waarin zij worden 
ontvangen.  
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Nalatenschappen  
Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.  
 
Subsidies van overheden en fondsen 
Baten uit subsidies van overheden en fondsen worden verantwoord als baten wanneer de 
prestaties van de subsidietoekenning zijn gerealiseerd. De baten bestaan uit de 
geschreven uren tegen de in begroting opgenomen dagtarieven, de externe 
projectkosten en de bestedingen vanuit de pilotfondsen.  
 
Besteed aan doelstellingen 
 
Besteding aan projecten 
De kosten van de werkorganisatie worden op basis van een sluitende urenrapportage en 
het dagtarief per medewerker toegerekend aan de projecten. De urenrapportage 
vermeldt de uren die de medewerkers besteed hebben aan de verschillende projecten. 
Het dagtarief per medewerker wordt berekend op basis van de personeelskosten en 
inschatting van de productieve uren met een toeslag voor de overige kosten van de 
werkorganisatie.   
 
Naast de kosten van de werkorganisatie zijn er externe kosten die voor de projecten 
gemaakt worden.  
 
Uitgaven uit pilotfonds 
Naast de projecten zijn er nog bestedingen die rechtstreeks naar (externe) pilots gaan.  
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IX. Toelichting op de balans  

 
 

IX. Toelichting op de balans (1)  

 
 

 
 
 

 
 

  

1 Materiële vaste activa

Inventaris
aanschafwaarde per 1 januari 4.091 2.000
bij: aangeschaft 3.552 2.091

7.643 4.091

af:
afschrijving cumulatief -3.425 -1.279

  

Boekwaarde 4.218 2.812

2 Financiele vaste activa
Lening  
Lening u/g Ptthee  50.000  0

Waarborgsommen
Kievitsheuvel 1.515 1.515
Tmobile 500 500

2.015 2.015

52.015 2.015

3 Vorderingen

Nog te ontvangen van financiers
Commonland 0 3.777
Dioraphte 0 23.369
POP3 / Provincie Utrecht 94.724 34.364
Contribute 7.603

102.327 61.510

Op de datum van vaststelling van de jaarrekening was deze vordering nog niet geind. Er worden echter geen problemen
verwacht bij het incasseren van deze vorderingen. 

4 Liquide middelen

Triodos bankrekeningen 246.260 244.184
ABNAMRO bankrekening 351.370 0
Spaarrekening bestemmingsfonds garantie BvA 99.990 100.000

697.620  344.184
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IX. Toelichting op de balans (2)  

  
5 Eigen vermogen

algemene reserve
stand per 1-1 -29.692  0
resultaatbestemming 44.659 -29.692
stand per 31-12 14.967 -29.692

continuiteitsreserve   
stand per 1-1 42.000 0
toevoeging volgens bestuursbesluit 2019 42.000 42.000
toevoeging bijdrage Commonland 47.015 0
stand per 31-12 131.015 42.000

145.982 12.308

6 Bestemmingsreserve
nog te bepalen bestemming 26.038 0
co-financiering POP3 37.500 0
landscape computer 20.000 0

83.538 0

De nog te bepalen bestemming betreft het saldo aan donaties en schenkingen in 2020 ontvangen. Hiervoor moet nog een 
specifieke bestemming worden gevonden. 
De bestemmingsreserve voor co-financiering POP3 betreft een bijdrage uit de Gieskes Strijbis financiering voor de co-finan-
ciering van het POP3 - Provincie Utrecht project waarvoor in 2021 de eerste betaling wordt verwacht. 
De bestemmingsreserve voor de landscape computer betreft een specifieke bijdrage van Commonland
voor de ontwikkeling van het softwaresysteem fase 2 in 2021. 

7 Bestemmingsfonds
Garantie BvA 100.000 100.000
Lening Ptthee 50.000 0

150.000 100.000

Het bestemmingsfonds garantie Boeren van Amstel (BvA) is gevormd om het project Boeren van Amstel financieel
te kunnen ondersteunen mocht dat nodig zijn. Als er geen aanspraak gemaakt zal worden op de garantie,
zal er met de financiers van deze garantie, Commonland en Gieskes Strijbis (allebei € 50.000,-), bekeken worden aan
welke projecten deze gelden besteed kunnen worden. 

De lening aan ptthee kruiden B.V. is verstrekt ter co-financiering van een verwerkingsfaciliteit voor Nederlandse
kruidenthee. De lening is gefinancieerd uit een bijdrage van Commonland (€ 35.000) en uit een schenking (€ 15.000). 
Als ptthee de lening niet kan aflossen, hoeft Wij.land de bijdrage aan Commonland niet terug te betalen. 
Als ptthee de lening wel aflost, zal de bijdrage van Commonland worden toegevoegd aan de continuiteitsreserve en wordt 
voor het resterende bedrag van € 15.000 een andere bestemming gezocht. 
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IX. Toelichting op de balans (3) 

  
8 Kortlopende schulden

reeds ontvangen van financiers
Contribute 0 26.242
Gieskes Strijbis fonds 102.956 112.171
Comon Foundation 45.767 65.459
LNV 39.692 0
IUCN 50.664 0
Vogelbescherming 15.000 0
Commonland 13.503 0
Stg Living Lab Fryslan 5.000 0
Stg Doen 53.240 0

325.822 203.872

nog te betalen commiteringen
Pilotfonds boeren 25.061 23.487
Pilotfonds Natuurmonumenten 7.750 7.750
Innovatiefonds 36.000 10.000
Transitiefonds 3.000 3.000

71.811 44.237
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X. Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

 
  

Toelichting op de rekening van baten & lasten per 31 december 2020 in EURO

1 Baten uit eigen fondsenwerving

Subsidies van overheden
Ministerie van Economische Zaken 73.217 111.903

Donaties, giften en schenkingen
Triodos donatie 0 10.000
Overige donaties 41.036 2.655

41.036 12.655

Fondsen  
Contribute 33.845 44.720
Gieskes 309.215 245.686
Commonland 402.867 126.947
Comon Foundation 168.792 77.393
Dioraphte 0 92.438
POP3 60.360 34.364
Totaal 975.079  621.548  

TOTAAL 1.089.332 746.106

2 Besteding aan doelstellingen

Uren
Externe 
kosten Uren

Externe 
kosten

Duurzaam boeren 149.407 88.640 121.783 22.016
4 Returns business 
Development / Duurzaam 
Verdienen 119.428 140.684 260.272 97.070
Communicatie & Inspiratie 157.090 22.079 0 0
Project management 139.859 18.721 105.924 7.210

565.784 270.124 487.979 126.296

Totaal 835.908 614.275

Realisatie 2020 Realisatie 2019



 

 
Jaarverslag 2020  21 
 

XI. Toelichting kosten werkorganisatie 2020 

 
 
 
  

PERSONEEL Kosten Jaar budget Kosten Jaar budget

Bruto salarissen 288.610 320.685 285.310 241.665

8 % vakantiegeld 18.839 19.451 19.625 19.333

Sociale lasten 48.809 49.128 53.881 45.639

Pensioenafdracht 37.840 23.018 36.673 33.667

Woon-werkverkeer 2.473 14.804 12.220 15.060

Telefoonkosten 2.018 2.077 1.800 3.360

Training kosten 0 11.682 6.292 12.000

Totale personeelskosten 398.589 440.844 415.801 370.724

KANTOOR EN ORGANISATIE 4ekw kosten Jaar budget 4ekw kosten Jaar budget

Huur kantoor 9.306 18.000 10.688 12.600

Reiskosten (behalve woon/werkverkeer) 5.524 12.000 4.693 12.000

Administratieve kosten (loonadm, accounting,  17.552 20.000 18.864 15.000

Verzekeringen 13.718 17.500 12.651 5.400

Afschrijving (hardware,kantoor) 2.146 3.300 1.279 1.800

Kantoorkosten 21.492 12.000 12.907 7.980

Onvoorziene kosten 2019 10.800 12.000 11.441 0

Totale kosten kantoor en organisatie 80.538 94.800 72.523 54.780

Grand totaal 479.127 535.644 488.324 425.504

1-1-2020 31-12-2020 1-1-2019 31-12-2019
Aantal personeelsleden uitgedrukt in fulltime 
arbeidsplaatsen 4,80 6,15 6,00 4,80

Samenvatting totale kosten 2020 2019

Uitgaven aan Pilotfondsen 72.873€        118.873€      
Externe kosten projecten 270.124 126.596
Kosten werkorganisatie 479.127 488.324
Totale kosten 822.124€      733.793€      

Baten uit eigen fondsenwerving 1.089.332€  746.101€      

Jaarresultaat 267.210€     -12.308€      

Verantwoording urenbesteding projecten

Kosten werkorganisatie 479.127€      488.322€      
Geschreven uren op projecten 565.784 487.979
Meer / Minder kosten werkorganisatie 86.657€        -345€            

Extra bijdrage financiers 139.515€      -€                   
Donaties 41.036€        12.655€        

Jaarresultaat 267.210€      -12.308€      

2020 2019
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XII. Realisatie naar project 2020 

 
 

  

Organisatie & Management Kosten uren Jaarbudget Externe kosten Jaarbudget
7011 Personeel en organisatie 55.079€               48.795€         

7012 Financiële robuustheid 36.268€               34.300€         

7013 Lerend en adaptief vermogen en strategie 20.399€               19.050€         

7014 Programma management POP3 4.079€                 4.013€           

7015 Monitoring & Evaluatie (data en databeheer) 24.034€               24.360€         3.721€               15.000€        

subtotaal (dgn) O&M 139.859€             130.518€       3.721€               15.000€        

Duurzaam Boeren Kosten uren Jaarbudget Externe kosten Jaarbudget
7051 Programma management 4.949€                 2.675€           

7061 Pilots & Projecten 67.095€               60.298€         15.437€             35.200€        

7062 Leren & Opschalen 9.563€                 8.113€           499€                  

7063 Transitie 3.371€                 3.263€           1.997€               

7064 Monitoring (M&E) 14.074€               16.095€         15.055€             15.000€        

7065 Technologie en tools (M&E) 4.105€                 4.350€           26.776€             32.000€        

7071 Boeren voor biodiversiteit 11.623€               15.850€         22.222€             28.700€        

7072 POP3 - Demonstraties 25.131€               35.370€         6.106€               

7073 POP3 - Training, Coaching Workshops 9.496€                 6.420€           15.548€             51.845€        

Subtotaal (dgn) DB 149.407€             152.434€       103.640€           162.745€      

Duurzaam Verdienen Kosten uren Jaarbudget Externe kosten Jaarbudget
7101 Innovatiefonds 27.956€               7.255€           

7102 BC voor regeneratief boeren 41.924€               42.290€         27.168€             41.500€        

7103 Transitie 2.608€                 1.070€           

7104 Grondfonds 46.940€               49.975€         113.516€           110.000€      

Subtotaal (dgn) DV 119.428€             100.590€       140.684€           151.500€      

  

Community & Inspiratie Kosten uren Jaarbudget Externe kosten Jaarbudget
7151 Programma management 2.408€                 2.675€           

7161 Inspiratie 44.114€               41.981€         140€                  11.000€        

7162 Inspiratie DB 42.969€               35.950€         7.499€               42.520€        

7163 Community 29.759€               15.955€         3.977€               6.000€          

7171 Proof of Concept 9.123€                 14.818€         1.646€               4.000€          

7172 Communicatie 20.381€               21.575€         8.817€               11.000€        

7173 Campagne 8.336€                 16.725€         

Subtotaal (dgn) 157.090€             149.679€       22.079€             74.520€        

 

Grand Total (dgn) 565.784€             533.221€       270.124€           403.765€      

FONDSEN   
Activiteiten Kosten Budget

 Pilotfonds boeren 42.873€               94.000€         

Innovatiefonds 30.000€               25.000€         

Biodiversiteitsfonds -€                          

Subtotaal (dgn) 72.873€               119.000€       

GRAND TOTAL 908.781€             1.055.986€    
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XIII. Urenrealisatie medewerkers naar project 2020 

 

 

  

Project Taak Werknemer Totaal Budget %

Organisatie & Management 7011 Personeel & Organisatie Anne-Marie Majoie 426 300 70%
Danielle de Nie 166 216 130%
Eva Fransen 10 48 480%
Lotte Duursma 77 24 31%
Mara van den Berg 13 12 92%
Matthijs Boeschoten 69 48 70%
Willem van Weperen 24 24 100%
Merijn Slagter 23,5 24 102%

7012 Financiële Robuustheid Anne-Marie Majoie 264 304 115%
Danielle de Nie 234,5 176 75%

7013 Lerend en adaptief vermogen en strategie Danielle de Nie 257 240 93%
7014 Programma Management POP 3 Eva Fransen 61 60 98%
7015 Monitoring & Evaluatie (data en databeheer) Merijn Slagter 442 448 101%

Totaal 2067 1924 93%

Duurzaam boeren 7051 Programma Management Matthijs Boeschoten 74 40 54%
7061 Pilots & Projecten Eva Fransen 74 0 0%

Mara van den Berg 297 260 88%
Matthijs Boeschoten 168 168 100%
Willem van Weperen 440 440 100%

7062 Leren en opschalen Mara van den Berg 21 20 95%
Matthijs Boeschoten 69 40 58%
Merijn Slagter 69 80 116%

7063 Transitie Mara van den Berg 59 60 102%
7064 Monitoring (M&E) Matthijs Boeschoten 8 0 0%

Merijn Slagter 249 296 119%
7065 Technologie en tools (M&E) Merijn Slagter 75,5 80 106%
7071 Boeren voor biodiversiteit Matthijs Boeschoten 104 96 92%

Merijn Slagter 62,5 80 128%
Willem van Weperen 16 64 400%

7072 POP 3 - Demonstraties Danielle de Nie 31 0 0%
Matthijs Boeschoten 32 160 500%
Mara van den Berg 80 80 100%
Willem van Weperen 200 256 128%

7073 POP 3 - Traning, Coaching Workshops Eva Fransen 60 48 80%
Matthijs Boeschoten 82 48 59%
Totaal 2271 2316 102%
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XII. Urenrealisatie medewerkers naar project 2020 (2) 

 

 
 
  

Project Taak Werknemer Totaal Budget %

Duurzaam Verdienen 7101 Innovatiefonds Danielle de Nie 61 24 39%
Eva Fransen 19 0 0%
Jan Maarten Dros 196 0 0%
Matthijs Boeschoten 94 80 85%

7102 BC voor regeneratief boeren Danielle de Nie 193,5 216 112%
Jan Maarten Dros 28 0 0%
Matthijs Boeschoten 365 376 103%

7103 Transitie Matthijs Boeschoten 39 16 41%
7104 Grondfonds Danielle de Nie 315,5 360 114%

Anne-Marie Majoie 331 320 97%
Totaal 1642 1392 85%

Community & Inspiratie 7151 Programma management Eva Fransen 36 40 111%
7161 Inspiratie Eva Fransen 271 270 100%

Lotte Duursma 478 440 92%
7162 Inspiratie DB Lotte Duursma 125 128 102%

Mara van den Berg 133 132 99%
Willem van Weperen 216 140 65%
Matthijs Boeschoten 165 160 97%

7163 Community Eva Fransen 184 128 70%
Lotte Duursma 321 136 42%

7171 Proof of Concept Eva Fransen 86 124 144%
Lotte Duursma 62 120 194%

7172 Communicatie Eva Fransen 195 160 82%
Lotte Duursma 135 200 148%

7173 Campagne Eva Fransen 84 120 143%
Lotte Duursma 50 160 320%
Totaal 2541 2458 97%

Overall totaal 8521 8090 95%
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XIII. Gebeurtenissen na balansdatum   

 
Op het moment van het vaststellen van dit jaarverslag bevinden we ons nog in de situatie 
van allerlei beperkende maatregelen door de Corona pandemie. De activiteiten van 
Wij.land gaan zoveel mogelijk door, maar bijna allemaal online. Op dit moment 
beschikken we over genoeg financiële middelen om al onze projecten doorgang te laten 
vinden en zal de Coronacrisis nauwelijks invloed hebben op de continuïteit van de 
stichting.  
 
Sinds 2018 staat Wij.land met een bankgarantie van € 100.000 garant voor het project van 
Boeren van Amstel. Dit is een coöperatie van melkveehouderijen die een deel van hun 
melk zelf verwerken en vermarkten onder de naam Boeren van Amstel. Financieel staat 
deze coöperatie onder druk en er is een kans dat er dit jaar aanspraak gemaakt zal 
worden op deze garantstelling. Dit heeft echter geen gevolgen voor de financiële situatie 
van de stichting, omdat het bedrag, bestemd voor deze garantie, destijds al vanuit de 
toegezegde financiering van Gieskes Strijbis en Commonland apart is gezet op een 
spaarrekening.  
 

XIV. Vaststelling door Bestuur 

 
Deze jaarrekening is vastgesteld op 21 april 2021 te Abcoude. 
  
Bestuur Stichting Wij.land 
 
De heer Maas Jan Heineman 
 
 
 
 
 
De heer Roel Drost 
 
 
 
 
 
De heer Arnauld van Hees 
 
 
 
 
 
 
De heer Peter Oosterhof 
 
 
 
 
 
Mevrouw H. de Koning 
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XV. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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