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I. Verslag van het bestuur   

Voor u ligt de jaarrekening over 2021 van Stichting Wij.land. Daarin leggen wij 
verantwoording af over de verkrijging en de besteding van de middelen zoals die in 2021 
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.  
 
2021 was ondanks de voortdurende impact van COVID-19 maatregelen een veelbewogen 
jaar voor de Nederlandse landbouw en daarmee voor Wij.land. Met name in de bestuurlijke 
omgeving was veel beweging. Zo werd het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van 
de Europese Unie voor 2023 – 2027 vastgesteld. Boeren zullen in toenemende mate worden 
beloond op basis van vrijwillige eco-regelingen. Ook de Nederlandse overheid kwam op de 
valreep van het jaar met een ambitieus regeerakkoord waarin wordt ingezet op een 
gebiedsgerichte en integrale aanpak van een aantal grote landbouwopgaven. Hiervoor 
komt in de komende jaren een aanzienlijke hoeveelheid middelen beschikbaar en zal de 
rijksoverheid naar verwachting een sterkere rol pakken in de coördinatie van beleid en 
besteding van middelen. 
 
De toenemende aandacht voor de landbouwtransitie, en in het bijzonder boeren en 
organisaties die hier al aan werken, betekende ook dat Wij.land op veel interesse kon 
rekenen in 2021. Onze samenwerking binnen Aardpeer, waarmee een obligatie ter waarde 
van € 7,3 miljoen werd uitgebracht zorgde voor veel media aandacht. Ook andere 
initiatieven van Wij.land, zoals de Rabo Carbon Bank pilot en kosten-baten analyse voor de 
natuur-inclusieve melkveehouderij of de Kunstfietsroute, ontvingen veel aandacht. 
 
Wij.land werkt in toenemende mate samen met partnerorganisaties in de uitvoering van 
haar activiteiten. Dit is een strategische keuze. Deze keuze vloeit voort uit het begrip dat de 
uitvoering van bewezen interventies het best belegd kan worden bij organisaties die 
hiervoor over de benodigde capaciteiten beschikken. Samenwerkingen met LTO-Noord, 
waterschappen en provincies resulteerden in wederzijds begrip en waardering, en in 
voortzetting van de samenwerking in 2022. Samenwerking met kennisinstellingen, experts 
en bedrijven droeg aanzienlijk bij aan innovaties binnen Wij.land. Het wordt steeds 
duidelijker dat Wij.land onderdeel uitmaakt van een bredere beweging van bottom-up 
initiatieven die boeren steunen in hun transitie. In 2021 werden de eerste stappen gezet om 
tot een betere samenwerking en kruisbestuiving te komen binnen het nu nog informele 
Nederlandse netwerk van zusterinitiatieven. 
 
2021 was het laatste jaar waarin Wij.land gebruik kon maken van de oorspronkelijke 
financiering van het Gieskes Strijbis Fonds. We zijn verheugd dat dit fonds Wij.land ook in 
de komende drie jaar ondersteunt bij onze verdere ontwikkeling. Deze nieuwe financiering 
is erop gericht om het model van Wij.land verder te ontwikkelen en te verspreiden in 
Nederland, in samenwerking met soortgelijke initiatieven in andere regio’s. Deze innovatie 
markeert een vervolgstap in de ontwikkeling van Wij.land, in een zich snel ontwikkelend 
netwerk van actoren dat zich inzet voor de landbouwtransitie en landschapsherstel. 
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Organisatie-ontwikkeling 
 
Het netwerk van boeren dat wij bereiken met Wij.land is verder gegroeid naar 160. Naast 
tientallen bijeenkomsten waarbij zij hun kennis en ervaring met elkaar deelden en leerden 
van projecten, zijn boeren ook betrokken bij strategiebijeenkomsten. Hun ideeën en 
behoefte vormen in belangrijke mate de richting waarin Wij.land zich ontwikkelt. Concreet 
krijgt dit vorm in een nieuwe 5-jaren strategie (2022 – 2026), die begin 2022 door het bestuur 
zal worden vastgesteld. 
 
In 2021 is ook ingezet op de verdere professionalisering van de werkorganisatie. Dit komt 
onder meer tot uiting in de aanstelling van een officemanager, een financieel controller en 
een Hoofd Organisatie en Programma’s. Deze functies werden, mede door 
omstandigheden, gedurende een groot deel van 2021 uitgevoerd door één medewerker. 
De nieuwe medewerkers zijn ieder voor zich en gezamenlijk bezig om werkprocessen beter 
te structureren, transparanter te maken en te automatiseren waar mogelijk. De aanstelling 
van het Hoofd Organisatie en Programma’s moet ervoor zorgen dat de Directeur minder 
tijd besteedt aan de operationele aansturing van de organisatie. Haar focus kan daarmee 
sterker gericht worden op strategieontwikkeling en -voering, fondsenwerving en het 
ontwikkelen en beheren van strategische externe relaties. 
 
Naast een uitbreiding van het team Organisatie en Management, is ook de capaciteit van 
de teams Duurzaam Verdienen en Duurzaam Boeren gegroeid. Dit is een weerspiegeling 
van het toegenomen aantal projectactiviteiten binnen deze programma’s. In totaal 
werkten op 1 januari 2022 14 personen bij Wij.land (10,35FTE). 
 
2021 werd wederom gekenmerkt door beperkingen als gevolg van COVID19. Het 
thuiswerken is daardoor verder genormaliseerd binnen de organisatie. Medewerkers zijn 
goed in staat gebleken om zich aan te passen aan deze nieuwe manier van werken, maar 
ervaren soms wel een gebrek aan contact en teamcohesie. Vooral de relatief grote aanwas 
van collega’s maakt het een uitdaging om de connectie en de sociale rol van werk te 
waarborgen. Dezelfde dynamiek speelt ook in het contact met boeren, hoewel in mindere 
mate. Dit heeft daarom actieve aandacht van het management. 
 
Highlights 2021 
 
Wij.land heeft in 2021 verder gebouwd aan een beweging van mensen en partijen die via 
de landbouwtransitie willen bijdragen aan het behoud en herstel van het zo kenmerkende 
veenweidelandschap. Als Nederlandse 4-Returns partner van Commonland dragen wij ook 
buiten het veenweidegebied bij aan het verspreiden van het gedachtegoed dat 
landschappen natuurlijk, sociaal, en financieel kapitaal creëren en een bron van inspiratie 
vormen voor iedereen die hieraan bijdraagt en hierin meedeelt. 
 
De pragmatische bottom-up aanpak op basis van vertrouwen en een open dialoog spreekt 
steeds meer partijen aan. Wij.land wordt ook steeds beter in het verwoorden van deze 
aanpak en het werven van boeren en andere partijen die hiermee aan de slag willen. Dat 
vertaalde zich in 2021 in een uitdijend palet aan projecten en activiteiten. Uit de breedte van 
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de projecten krijgen we steeds meer inzicht over hoe regeneratieve veehouderij op veen 
eruit ziet en hoe boeren daarnaartoe kunnen ontwikkelen. 
 
Dit jaar waren 132 boeren op 1650 hectare actief binnen pilots waarbij ze praktisch aan de 
slag gingen met maatregelen op hun eigen bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn het inzaaien 
van kruidenrijke graslanden, het toepassen van wormencompostthee om het bodemleven 
te verrijken, het veranderen van de begrazing en het meten en verbeteren van 
mestkwaliteit. Nog steeds komen de meeste nieuwe boeren bij Wij.land binnen via het 
deelnemen in onze bodemcursus, maar ook andere cursussen en workshops fungeren als 
beginpunt. Veel van de pilotactiviteiten en de uitkomsten ervan worden gedeeld via 
praktische video’s en handboeken. 
 
In 2021 ontwikkelde Wij.land de BoerenWijzer als instrument waarmee veehouders hun 
ontwikkeling in kaart kunnen brengen op het gebied van regeneratieve bedrijfsvoering op 
veen. Dit instrument biedt ook veel handvatten om met boeren in gesprek te gaan over 
hun ambities en beter zicht te krijgen op de transitie die ze doormaken. De vroege versie 
van het instrument is door boeren en andere belanghebbenden met enthousiasme 
ontvangen en wordt in 2022 doorontwikkeld. BoerenWijzer is ook geïntegreerd in ons 
online platform Mijn.Wijland dat in 2021 verder in functionaliteit toenam. 
 
Met name de activiteiten gericht op het verdienvermogen van de boeren en het scheppen 
van de financiële voorwaarden van de transitie zijn in 2021 sterk in omvang en 
verscheidenheid toegenomen. Een innovatieprijsvraag leverde twintig kansrijke 
bedrijfsoplossingen op om vanuit de markt ondersteuning te bieden aan de transitie van 
boerenbedrijven. De Korte Keten Automaat kwam als winnaar uit de bus, maar ook 
initiatieven die de aanmoedigingsprijs ontvingen waren succesvol. Daarnaast was er veel 
aandacht voor de uitkomsten van een groep boeren die met behulp van accountants en 
onze partner Natuurverdubbelaars hun bedrijf financieel-economisch doorlichtten om zo 
een beter begrip te ontwikkelen van het verdienmodel van de natuur-inclusieve 
veehouderij. Ook de introductie van een pilot samen met negen melkveehouders en de 
Rabo Carbon Bank voor het genereren van koolstof credit wekte veel interesse. De pilot is 
erop gericht om de potentie en de methoden voor het creëren en verwaarden van deze 
credits beter te begrijpen. 
 
Wij.land heeft in 2021 beter aansluiting gevonden bij academische ontwikkelingen op ons 
vakgebied. Hierbij zetten we sterk in op een opwaardering en het onderbouwen van 
praktijkkennis binnen de academische discipline. Wij.land droeg bij aan verschillende 
wetenschappelijke trajecten. Daarnaast liepen vier studenten stage bij Wij.land, wat 
resulteerde in een verdieping op verschillende onderwerpen. 
 
De groeiende activiteiten en resultaten leidden in 2021 ook tot een toegenomen aantal 
media-uitingen en een groter bereik. Items met betrekking tot Wij.land bereikten de 
gangbare publieke media (Trouw, Vroege Volgels, RTV Utrecht, etc.), de vakmedia (Nieuwe 
Oogst, Boerderij, Boer & Business, etc.) en online kanalen. Op onze onlinekanalen (LinkedIn, 
Facebook, Instagram) verdubbelde het aantal volgers. 
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Voor de Kunstfietsroute hebben we kunstenaars gevraagd om ons nieuwe perspectieven 
te bieden die onze verbeelding prikkelen en ons emotioneel verbinden met ons landschap. 
De fietsroute liep langs tien grensverleggende Wij.land boeren, kunstwerken, 
boerderijwinkels en natuur. Tijdens de route vertelden de boeren hun verhaal en boden de 
kunstenaars nieuwe perspectieven op het landschap. 

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 in de grote meerderheid van de gevallen gelden die meerjarig zijn 
toegekend. Dit betekent dat er regelmatig projectgelden verworven moeten worden. De 
mogelijkheden hiertoe nemen sterk toe omdat zowel fondsen als overheden in 
toenemende mate prioriteit geven aan ons werkgebied en hiervoor middelen beschikbaar 
stellen. Wel is het zo dat ook het aantal organisaties dat hier aanspraak op maakt toeneemt. 
Wij.land moet daarom zorgen om onderscheidend te blijven, projecten effectief te uit te 
voeren en verantwoorden, en relaties met fondsen en subsidiegevers zorgvuldig te 
onderhouden. 

In 2021 zijn verschillende nieuwe projecten gefinancierd die bijdragen aan de continuïteit 
en uitbreiding van onze activiteiten: 

 Commonland heeft Wij.land wederom ondersteund met een programmatische 
financiering gericht op het versterken van Wij.land en het bevorderen van het 4-
returns gedachtegoed in Nederland. 

 Het Gieskes Strijbis Fonds heeft aangegeven Wij.land ook de komende drie jaar 
(2022 -2024) te ondersteunen met programmatische financiering gericht op het 
onderzoeken, testen en ontwikkelen van een netwerk van vergelijkbare 
organisaties in andere gebieden in Nederland. 

 Het Hoogheemraadschap Rijnland en de Provincie Zuid Holland financierden het 
project Bodem als Basis, waarin Wij.land samenwerkte met LTO Noord. Het project 
werd succesvol afgerond aan het einde van het jaar en beide financiers hebben 
aangegeven een voorstel te willen ontvangen voor continuering in 2022, wat 
ondertussen is verstuurd. 

 De Rabobank startte samen met Wij.land een project dat doorloopt tot eind 2024, 
waarin boeren beloond worden via CO2 vastlegging als gevolg van regeneratieve 
landbouwmethodes. 

 De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een subsidie toegekend 
voor het project Levende Veenbodems. Dit project loop eind 2022 af. 

Verscheidene andere projecten die zijn gestart vóór 2021 lopen door tot na 2021. Voor het 
POP3 project ‘Natuurinclusief Boeren in de Vechtplassen’ is succesvol verlenging 
aangevraagd tot het einde van het eerste kwartaal van 2022. Daarnaast is bij LNV een 
verzoek neergelegd om externe kosten binnen het project “Een landschap in beweging – 4 
returns in de westelijke veenweiden” gedeeltelijk te mogen internaliseren en de looptijd 
van het project met een half jaar te verlengen tot medio 2023. In beide gevallen biedt dit 
Wij.land de mogelijkheid om de subsidies beter te benutten. 

De noodzaak tot verlenging van deze projecten komt vooral voort uit vertragingen die het 
gevolg zijn van restricties als gevolg van de coronamaatregelen. Niettemin heeft het onze 
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II. Begroting 2022 

 
 

BEGROTING 2022
Stichting Wij.land TOTAAL

100 200 300 400 999

O&M DB DV C&I OVH

GBK LASTEN

KOSTEN WERKORGANISATIE

Personeelskosten

4100 Salariskosten 600.559                   175.776       149.368       129.746           76.864       68.805           

4120 Sociale lasten 111.215                       32.551          27.661         24.027            14.234        12.742            

Pensioenlasten 60.791                      26.855         12.698         10.027             4.969         6.242             

Scholing 28.000                     6.000          8.000          6.000              4.000        4.000            

Reis- en onkostenvergoedingen 14.452                      3.630           4.427          4.404              885            1.107              

Doorbelast naar projecten

TOTAAL PERSONEELSKOSTEN 815.017                     244.812       202.154       174.204           100.952      92.895           

-                                   -                   -                   -                        -                 -                     

Overige kosten

Overige personeelskosten 26.080                     26.080          

Bestuurskosten 1.800                        1.800             

Huisvestingskosten 31.500                      31.500           

Kosten ICT 14.580                      14.580           

Kosten vervoermiddelen 8.795                        8.795             

Kantoorkosten 6.805                        6.805             

Kosten marketing 5.200                        5.200             

Administratie- en advieskosten 28.800                     28.800          

Overige algemene kosten 10.086                      10.086           

Bankrente- en kosten 3.600                        3.600             

Opbouw continuiteitsreserve 42.000                     42.000          

TOTAAL OVERIGE KOSTEN 179.246                    -              -              -                  -             179.246         

-                           

TOTAAL KOSTEN WERKORGANISATIE 994.263                   244.812      202.154      174.204          100.952     272.141          

PROJECTEN - GEDEKT

Directe projectkosten

Externe kosten 331.610                     96.600        148.599       47.650            38.761        

Fondsen - betaald aan deelnemers 70.000                     70.000        

TOTAAL PROJECTKOSTEN - GEDEKT 401.610                    96.600        218.599       47.650            38.761        

TOTAAL LASTEN 1.395.873                 341.412       420.753      221.854          139.713      272.141          

Gedekt door -              -              -                  -             -                

01 Gieskes Strijbis 240.000                   100.000      60.000        80.000            

04 Commonland - Dashboard 400.000                  175.168        106.139        31.445             87.247       

05 Commonland - Pleitbezorging 30.000                     30.000        

06 Commonland - PRL 55.350                      23.850         31.500         

07 Ministerie van LNV 188.382                     32.925         106.866       -                  48.591        

15 Provincie NH 84.484                     79.531          4.953             

12 Stichting Doen 57.469                      49.469            8.000            

08 POP3 - Provincie Utrecht 23.925                      23.925         

Div donateurs overig 71.497                      61.630         6.867               3.000            

TOTAAL BATEN 1.151.106                   361.943       469.592      167.781           135.838     15.953           

-              -              -                  -             

A RESULTAAT NA GEDEKTE PROJECTEN -17,53% -244.766                 20.531         48.839        -54.073          -3.875       -256.188       

PROJECTEN in aanvraag - nog niet beschikt

16 POP3 - kennisdeling

Externe kosten -69.525                     -69.525        

Fondsen -26.499                    -26.499       

Subsidiegelden POP3 156.849                    156.849       

Dekking POP3 - kennisdeling 60.825                      60.825         

13 BaB Rijnland 2.0

Externe kosten -6.500                      -6.500             

Bijdrage PZH/HHR 44.438                     44.438            

Dekking BaB Rijnland 2.0 37.938                      37.938             

17 POP3 - Samenwerken voor Innovaties

Externe kosten -58.697                    -58.697           

Subsidiegelden POP3 94.397                      94.397            

Dekking POP3 - SVI 35.700                      35.700            

18 Metropool Regio Amsterdam

Externe kosten - alleen uren -                           -                  

Bijdrage Gemeente Amsterdam 15.625                       15.625              

Dekking Metropool Regio Amsterdam 15.625                       15.625              

19 POP3 - Fryslan

Externe kosten -7.442                      -7.442             

Subsidiegelden POP3 15.192                        15.192              

Dekking POP3 - Fryslan 7.750                        7.750               

B RESULTAAT NA PROJECTEN IN AANVRAAG -6,23% -86.929                    20.531         109.664      42.939            -3.875       -256.188       

PROJECTEN in ontwikkeling

08 Aardpeer

Externe kosten - alleen uren -                           -              

Bijdrage diverse fondsen 28.000                     28.000        -              

Dekking fondsen tbv Aardpeer 28.000                     28.000        -              

20 CommonLand - Carbon pilot

Externe kosten -10.000                    -10.000           

Bijdrage CommonLand 35.000                     35.000            

Dekking CommonLand 25.000                     -              -              25.000            

21 ABN AMRO - Boeren voor biodiversiteit

Externe kosten -21.200                     -21.200        

Bijdrage ABN AMRO 42.975                      42.975         

Dekking ABN AMRO Fondsen 21.775                       -              21.775          -                  

22 CommonLand - Landscape computer

Externe kosten HES -15.000                     -15.000       

Bijdrage CommonLand 15.000                      15.000         

Dekking CommonLand -                           -              -              -                  

Overige leads

SABE - demonstratiebedrijven

SABE - Projecten

Nationaal Economisch Herstel Fonds aanvraag

Cono Kaasmakers NH

C RESULTAAT NA PROJECTEN IN ONTWIKKELING -1,06% -12.154                     48.531         131.439       67.939            -3.875       -256.188       

KOSTENPLAATSEN
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III. 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 2021 uit de volgende leden: 
 
De heer Maas Jan Heineman – voorzitter 
De heer Roel Drost – penningmeester 
De heer Peter Oosterhof – lid 
Mevrouw Hens de Koning - lid 

  Vacature 
 

Het bestuur streeft ernaar in 2022 de vacature die is ontstaan in de zomer van 2021 
door het vertrek van de heer Arnauld van Hees spoedig in te vullen. De eerste 
gesprekken met een kandidaat bestuurslid zijn gestart. 

IV. 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. 
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Baten en lasten 
 
De som der baten was in 2021 totaal € 1.307.972 
 
De som der lasten was in 2021 totaal  € 1.356.367 
 
 
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 2021 bedraagt de continuïteitsreserve € 196.278. 
 
Het is het streven van het Bestuur de continuïteitsreserve op een zodanig niveau te 
houden dat een periode van 1,5 jaar de kosten van de kernorganisatie zonder externe 
inkomsten kunnen worden overbrugd.    
 
De algemene reserve bedraagt ultimo 2021 € 14.967 positief als gevolg van het positieve 
jaarresultaat over het boekjaar 1 januari 2020 – 31 december 2020. 
 
 
Resultaat boekjaar 
 
Het jaarresultaat over 2021 bedraagt € 48.395 negatief. Na de bestemming van het 
resultaat aan de bestemmingsfondsen (-/- € 90.852) en de bestemmingsreserves 
(-/- € 22.806) resteert een positief resultaat van € 65.263 dat zal worden toegevoegd aan 
de continuïteitsreserve.  
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Jaarrekening 2021 
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V. Balans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Wij.land

Balans per 31 december 2021 (in €)

ACTIVA

1 Materiële vaste activa

Inventaris 12.918 4.218

2 Financiele vaste activa

Lening 50.000 50.000

Waarborgsomen 2.015 2.015  

52.015 52.015

3 Vorderingen   

Debiteuren 15.745 0

Nog te ontvangen van financiers 530.680 102.327

Vooruitbetaalde kosten 28.719 2.038

575.144 104.365

4 Liquide middelen 490.239 697.620

Totaal 1.130.316 858.218

31-12-2021 31-12-2020
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PASSIVA

5 Eigen vermogen

Algemene reserve 14.967  14.967  
Continuïteitsreserve 196.278 131.015

211.245 145.982

6 Bestemmingsreserve

Nog te bepalen bestemming 32.467 26.038

Co-financiering POP3 28.266 37.500

Landscape computer 0 20.000

60.733 83.538

7 Bestemmingsfonds  

Garantie BvA 0 100.000

Lening ptthee kruiden B.V. 50.000 50.000

Aanleg voedselmoerasbos 9.148 0

59.148 150.000

8 Kortlopende schulden

Onderhandenwerk projecten 533.512 325.822

Crediteuren 84.259 51.493

Belastingen en sociale lasten 22.116 11.355

Nog te betalen commiteringen 104.410 71.811

Overige schulden 54.893 18.217

799.190 478.698

Totaal 1.130.316 858.218

31-12-2021 31-12-2020
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VI. Staat van baten en lasten 

 

 
 
  

Stichting Wij.land

Staat van baten en lasten 2021 (in €)

BATEN

 

1 Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties, giften en schenkingen 15.577 0 41.036

Fondsen 949.035 896.626 914.719  

964.612 896.626 955.755

Subsidies van overheden 150.991 272.915 133.577

Overige (project-)bijdragen 192.370 198.489 0

Som der baten  1.307.972  1.368.030 1.089.332

LASTEN

2 Besteed aan doelstellingen

Besteed aan projecten 1.209.537  1.249.030  835.908

Besteed aan pilotfondsen 114.027  119.000  72.873

 1.323.563 1.368.030 908.781

 

3 (Niet) gedekte kosten werkorganisatie -67.196 -97.033 -86.662

4 Uitbetaalde borgstelling BvA 100.000 0 0

 Som der lasten 1.356.367 1.270.997 822.119

Saldo van baten en lasten -48.395 97.033 267.213

Toelichting bestemming resultaat   

Saldo van baten en lasten -48.395 97.033 267.213

Toevoeging aan de continuïteitsreserve 65.263 42.000 89.015

Bestemmingsfondsen -90.852 0 50.000

Bestemmingsreserve -22.806 0 83.536

-48.395 42.000 222.551

Resultaat na resultaatbestemming 0 55.033 44.662

Realisatie 2021 Realisatie 2020Begroting 2021
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VII. Kasstroomoverzicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Wij.land

Kasstroomoverzicht (in €)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten -48.395           267.213            

Afschrijvingen 2.842               2.146                

Mutatie werkkapitaal:

Nog te ontvangen van financiers -428.353         -40.817           

Debiteuren -15.745            3.180                

Overlopende activa -26.681            1.295                 

Onderhanden projecten 207.690         121.950            

Comitteringen 32.599             27.574             
Crediteuren 32.766             25.214              

Belastingen en sociale lasten 10.761              -1.311                 

Overige schulden 36.678             546                   

-150.285          137.631            

Kasstroom uit operationele activiteiten -195.838          406.990         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -11.543             -3.552               
Investeringen in financiële vaste activa 0 -50.000          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -11.543             -53.552            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen -207.381      353.438      

Liquide middelen begin boekjaar 697.620          344.182           

Liquide middelen einde boekjaar 490.239          697.620          

Mutatie liquide middelen -207.381      353.438      

2021 2020
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VIII. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 

 
       
Algemeen        
 
De jaarrekening 2021 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 5 jaar (afschrijvingspercentage van 20% 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 
€ 580.000 (2020; € 450.000). Het doelsaldo voor de continuïteitsreserve is € 870.000 (2020; 
€ 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. Een positief of negatief 
resultaat na afsluiting van het boekjaar kan verrekend worden met de continuïteitsreserve. 
            
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
     
Giften, donaties en schenkingen        
Giften, donaties en schenkingen 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 

 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2021 (in €)

ACTIVA

1 Materiële vaste activa

Inventaris
aanschafwaarde per 1 januari 7.643 4.091
bij: aangeschaft 11.543 3.552
af: desinvesteringen -674 0

18.512 7.643
Afschrijvingen 
af: afschrijving cumulatief -6.133 -3.425
bij: afschrijving over desinvesteringen 539 0

-5.594 -3.425
  

Boekwaarde 12.918 4.218

2 Financiele vaste activa
Lening  
Lening u/g ptthee kruiden B.V.  50.000  50.000

Waarborgsommen
Kievitsheuvel 1.515 1.515
Tmobile 500 500

2.015 2.015

52.015 52.015

3 Vorderingen
Nog te ontvangen van financiers
Ministerie LNV 150.546 0
POP3 / Provincie Utrecht 98.189 94.724
Stichting DOEN 79.860 0
RVO SABE 46.766 0
LTO Bodem als Basis 46.178 0
Stichting Gieskes-Strijbis fonds 34.076 0
Commonland 24.400 0
IUCN 21.713 0
Contribute 0 7.603
Overige financiers 28.952 0

530.680 102.327

Op de datum van vaststelling van de jaarrekening waren deze vorderingen nog niet geïnd. Er worden echter 

geen problemen verwacht bij het incasseren van deze vorderingen. 

4 Liquide middelen

Triodos bankrekeningen 125.146 246.260
ABNAMRO bankrekening 365.094 351.370
Spaarrekening bestemmingsfonds garantie BvA 0 99.990

490.239  697.620

31-12-2021 31-12-2020
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IX. Toelichting op de balans (2)  

 

 

PASSIVA

5 Eigen vermogen

Algemene reserve

stand per 1-1 14.967  -29.692

resultaatbestemming 0 44.659

stand per 31-12 14.967 14.967

Continuïteitsreserve   

stand per 1-1 131.015 42.000

toevoeging volgens bestuursbesluit 65.263 42.000

toevoeging bijdrage Commonland 0 47.015

stand per 31-12 196.278 131.015

211.245 145.982

6 Bestemmingsreserve

Nog te bepalen bestemming 32.467 26.038

Co-financiering POP3 28.266 37.500

Landscape computer 0 20.000

60.733 83.538

De nog te bepalen bestemming betreft donaties en schenkingen ontvangen in 2020 en 2021 waar nog een specifieke

bestemming voor moet worden gevonden. 

De bestemmingsreserve voor co-financiering POP3 betreft een bijdrage uit het Gieskes Strijbis fonds voor de co-finan-

ciering van het POP3 - Provincie Utrecht project waarvoor in 2021 de eerste betaling is ontvangen.

De bestemmingsreserve voor de landscape computer betreft een specifieke bijdrage van Commonland

voor de ontwikkeling van het softwaresysteem in 2021. Dit bedrag is in 2021 volledig aangewend. 

7 Bestemmingsfonds

Garantie BvA 0 100.000

Lening ptthee kruiden B.V. 50.000 50.000

Aanleg voedselmoerasbos 9.148 0

59.148 150.000

Het bestemmingsfonds garantie Boeren van Amstel (BvA) is gevormd om het project Boeren van Amstel financieel

te kunnen ondersteunen. In 2021 is aanspraak gemaakt op deze garantie waardoor Boeren van Amstel een

doorstart heeft kunnen maken. 

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 kruiden B.V. de lening niet kan aflossen, hoeft Wij.land de bijdrage aan Commonland niet terug te betalen. 
Als ptthee kruiden B.V. de lening wel aflost, zal de bijdrage van Commonland worden toegevoegd aan de continuï-

teitsreserveen wordt  voor het resterende bedrag van € 15.000 een andere bestemming gezocht. 

In 2021 is een bedrag toegezegd door het Ariadne fonds voor de realisatie van een voedselmoerasbos bij een van onze

Wij.land-boeren.

31-12-2021 31-12-2020
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IX. Toelichting op de balans (3) 

 

 

8 Kortlopende schulden

Onderhandenwerk projecten

Ministerie LNV 212.687 39.692

Commonland 96.613 13.503

Stichting DOEN 77.778 53.240

RvO - SABE Levende veenbodems 52.857 0

IUCN 42.077 50.664

POP3/Provincie Utrecht 37.698 0

Comon Foundation 9.801 45.767

LTO - Bodem als Basis 4.001 0

Gieskes Strijbis fonds 0 102.956

Vogelbescherming 0 15.000

Stg Living Lab Fryslan 0 5.000

533.512 325.822

Belastingen en sociale lasten

Omzetbelasting, te betalen 1.840 0

Loonheffing, te betalen 20.276 11.355

22.116 11.355

Nog te betalen commiteringen

Pilotfonds boeren 46.172 25.061

Pilotfonds Natuurmonumenten 7.750 7.750

Innovatiefonds 27.000 36.000

Transitiefonds 17.825 3.000

Biodiversiteitsverdubbelaar 5.663 0

104.410 71.811

Overige schulden

Biodivers Perspectief - gebruiksvergoedingen 10.000 0

Overige directe projectkosten 12.760 0

Nog te betalen pensioenpremies 11.881 5.135

Accountantscontrole 6.534 9.680

Overige kosten 13.718 3.402

54.893 18.217

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurovereenkomst Kievitsheuvel

Per 1 januari 2019 is een huurovereenkomst aangegaan inzake de huur van bedrijfsruimte aan de Voetangelweg 7

te Abcoude voor de duur van 1 jaar tot 31 december 2019, waarna de overeenkomst stilzwijgend is overgegaan in een
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het jaarlijkse huurbedrag bedraagt € 9.700.

Kortlopende leenovereenkomst ptthee kruiden B.V.

Ter voorfinanciering van een order van 30.000 theepakketten is in december 2021 een kortlopende leenovereenkomst 
afgesloten met ptthee kruiden B.V. van € 20.000. Dit bedrag is ter beschikking gesteld op 07-01-2022 en zal op zijn

 laatst voor 30 april 2022 volledig afgelost moeten zijn. 
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X. Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

 
  

Stichting Wij.land

Toelichting op de staat van baten en lasten (in €)

Begroting 2021

BATEN

1 Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties, giften en schenkingen

Ariadne Fonds 9.148 0 0

Overige donaties 6.429 0 41.036

15.577 0 41.036

Fondsen

Commonland 465.286 430.068 402.867

Gieskes-Strijbis Fonds 362.032 356.998 309.215

Stichting DOEN 55.322 80.745 0

COmON Foundation 35.966 24.400 168.792

Contribute Foundation 16.097 4.415 33.845

Diverse fondsen kunstfietsroute 14.332 0 0

Totaal 949.035 896.626 914.719

Subsidies van overheden

Ministerie van LNV 90.460 139.350 73.217

POP3 - Provincie Utrecht 35.657 91.440 60.360

RVO - SABE 24.874 42.125 0

150.991 272.915 133.577

Overige (project-)bijdragen

Diverse bijdragen KBA-RMVH 61.789 56.789 0

LTO - Bodem als Basis 42.177 0 0

Rabobank - Carbon Pilot 34.117 0 0

IUCN - Onder het maaiveld 30.300 26.925 0

Clusius College - Biodivers Perspectief 21.680 0 0

Overige bijdragen/te werven 2.307 114.775

192.370 198.489 0

Som der baten 1.307.972 1.368.030 1.089.332

LASTEN

2 Besteed aan doelstellingen

Besteed aan projecten Uren

Externe 

kosten Uren

Externe 

kosten Uren

Externe 

kosten

Duurzaam boeren 257.669 112.359 370.028 265.480 137.150   402.630 149.407 88.640 238.047

4 Returns business Development /  

Duurzaam Verdienen 215.121 126.217 341.339 196.330  123.290  319.620   119.428 140.684 260.112

Communicatie & Inspiratie 150.988 70.518 221.506 171.030  137.520  308.550  157.090 22.079 179.169

Organisatie & Management 203.229 73.435 276.664 173.230  45.000  218.230   139.859 18.721 158.580

827.007 382.530 1.209.537 806.070 442.960 1.249.030 565.784 270.124 835.908

Totaal

Besteed aan pilotfondsen

Pilotfonds bodem 30.600  94.000  24.243   

Transitiefonds 11.825      -          15.000   

Pilotfonds div materialen 46.602   -          3.630      

Innovatiefonds 25.000   25.000   30.000  

114.027 119.000 72.873

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Realisatie 2021 Realisatie 2020Begroting 2021
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X. Toelichting op de staat van baten en lasten (2) 

 

 

3 (Niet) gedekte kosten werkorganisatie

PERSONEEL Realisatie Jaar budget Realisatie Jaar budget

Bruto salaris (inclusief officemanager) 444.182         407.000               288.610          320.685                 

8 % vakantiegeld 36.166             32.176                     18.839             19.451                     

Sociale lasten 91.221              81.661                     48.809           49.128                    

Pensioenafdracht 65.537             41.479                    37.840           23.018                     

Telefoonkosten 4.536               2.800                      2.018               2.077                      

Opleidingskosten 10.298             17.693                     -                  11.682                      

Totale personeelskosten 651.940       582.809           396.116        426.041            

KANTOOR EN ORGANISATIE  Realisatie Jaar budget  Realisatie Jaar budget

Huisvestingskosten 11.117                18.000                   9.306              18.000                   

Reiskosten (inclusief woon/werkverkeer) 13.702             34.128                     7.997              26.804                   

Accountants- en advieskosten 24.833            23.000                   17.552              20.000                  

Verzekeringen 21.621              17.500                    13.718              17.500                    

Afschrijving (hardware,kantoor) 2.842               3.600                      2.146               3.300                      

Kantoorkosten 34.094           12.000                    21.492             12.000                    

Onvoorziene kosten -338                 18.000                   10.795             12.000                    

Totale kosten kantoor en organisatie 107.870      126.228             83.006        109.604            

Grand totaal 759.811        709.037            479.122       535.645            

Aantal personeelsleden

In 2021 waren gemiddeld 10,47 fte in dienst  (2020; 5,48 fte).

Samenvatting totale lasten € € €

Uitgaven aan pilotfondsen 114.027           119.000          72.873             

Externe kosten projecten 382.530          442.960        270.124           

Kosten werkorganisatie 759.811           709.037         479.122           

1.256.367               1.270.997              822.119            

Uitbetaling borgstelling BvA 100.000                0 0

Baten uit eigen fondsenwerving 1.307.972              1.368.030              1.089.332        

Jaarresultaat -48.395                  97.033                    267.213            

Verantwoording urenbesteding projecten

Kosten werkorganisatie 759.811           709.037         479.122           

Geschreven uren op projecten 827.007         806.070        565.784          

Meer/minder kosten werkorganisatie 67.196                    97.033                    86.662             

Projectresultaten boekjaar -33.467          0 139.515             

Donaties en overige baten 17.877             0 41.036             

Uitbetaling borgstelling BvA -100.000       0 0

-115.590                 0 180.551            

Jaarresultaat -48.395                  97.033                    267.213            

4 Uitbetaalde borgstelling BvA

Sinds 2018 staat Wij.land garant voor een lening van Nationaal Groenfonds aan Coöperatieve Vereniging Amstelgoed Natuur Zuivel U.A. 
Dit is een coöperatie van melkveehouders die een deel van hun melk zelf verwerken en vermarkten onder de naam Boeren van Amstel.
Op 4 mei 2021 is het faillissement uitgesproken van deze cooperatie en is de borgstelling van € 100.000 opgevraagd door Stichting

Nationaal Groenfonds. Dit heeft weinig gevolgen voor de financiële situatie van Wij.land, omdat het bedrag bestemd voor deze garantie

reeds in 2018 vanuit de toegezegde financiering van Gieskes Strijbis en Commonland apart is gezet op een spaarrekening en er destijds
een bestemmingsreserve is gevormd ter hoogte van € 100.000. 

2021 2020

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
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XIII. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 
 
 
 



 

Op alle opdrachten verricht door Share Impact Audit & Assurance B.V. zijn algemene voorwaarden van 
toepassing welke bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Share Impact Audit & Assurance B.V. is 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 83131442. Lid van   

 Share Impact  

Audit & Assurance B.V. 
Bezoek en postadres: 
Westeinde 26a 
2275 AE  Voorburg 
info@shareimpactaccountants.nl 
www.shareimpactaccountants.nl 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan het bestuur van Stichting Wij.land 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
  

Ons oordeel 

Wij hebben de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Wij.land te De 

Ronde Venen gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Wij.land per 31 december 2021 en 

van het saldo van baten en lasten over 2021 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties 

zonder winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.   

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Wij.land zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit:   

- het bestuursverslag  

- de Overige gegevens   

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie  

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

• alle informatie bevat die op grond van RJ 640 Organisaties zonder winststreven is vereist. 

 



 
  

 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 

dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming 

met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.   

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de RJ 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 

het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 

moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 

het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of 

als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 

omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 

op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 

evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 



 
  

 

 

materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de stichting;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 

en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 

leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;   

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.   

Den Haag, 14 april 2022      

Share Impact Audit & Assurance B.V. 

Was getekend, E.H.A. Arxhoek RA   

 


	jaarrekening 2021 getekend.pdf
	Bijlage 3 - 2021 Financieel Jaarverslag DEF v0504.pdf



