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BESTUURSVERSLAG
Stichting De Groene Belevenis
OprichMngsdatum: 24 oktober 2014
Handelsregister: KvK-nummer 61749028
Het boekjaar van de sMchMng is gelijk aan het kalenderjaar.
Doelstelling en activiteiten
Doelstelling van de sMchMng is om mensen te sMmuleren duurzaam om te gaan met hun leefomgeving. Dit doel
wordt nagestreefd door het verzorgen van natuur- en techniekeducaMe aan kinderen en volwassen, door het
aanbieden van vrijeMjdsacMviteiten en het realiseren van projecten rondom de thema’s natuur en duurzaamheid.
Een overzicht van de acMviteiten die in 2020 zijn verricht, zijn weergegeven op de infographic.
In het jaar 2021 gaan we voort met versterken van hetgeen in gang is gezet. Ondanks de corona-crisis blijven
inkomsten nog in voldoende mate binnenkomen en kunnen veel acMviteiten in desnoods alternaMeve vorm
doorgang blijven vinden.
Personele bezetting
De acMviteiten van de sMchMng worden mede verzorgd door een acMeve groep van 54 vrijwilligers die in 2020 samen
ruim 5.500 werkuren hebben geleverd. Daarnaast zijn enkele betaalde werknemers in dienst van de sMchMng (3,3
\e). De salariëring is overeenkomsMg de CAO Sociaal Werk. De dagelijkse leiding is in handen van een algemeen
coördinator.
Bestuur
H.F.T. (Harry) Se=els, voorzi=er
J. (Jan) Je=en, secretaris
W. (Willem) van Dalen, penningmeester
C.J. (Simone) van de Pol
J.A. (Jeannet) Koopman-Aalberts
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Administratieve organisatie
De algemeen coördinator en de oﬃcemanager zijn bevoegd om, binnen grenzen van begroMng en beleid,
verplichMngen aan te gaan. De bevoegdheid van de oﬃcemanager is hierbij gelimiteerd tot een maximum van
€5.000 per verplichMng en tot betalingen van maximaal €10.000.
De ﬁnanciële administraMe wordt door de oﬃcemanager van de sMchMng verzorgd. Eén van de bestuursleden
accordeert de facturen. De salarisadministraMe wordt door een terzake kundig administraMekantoor verzorgd. De
penningmeester stelt de jaarrekening op en de accountant controleert de jaarrekening.
Vaststelling bijdrage
Gemeente Leusden hee\ over het jaar 2019 een prestaMesubsidie toegekend van € 245.455. Deze subsidie is
deﬁniMef vastgesteld en verleend op 20 augustus 2020.
Toekomst en risico’s
De ﬁnanciële conMnuïteit van de sMchMng is hoofdzakelijk aiankelijk van bijdragen van gemeente Leusden. Deze
bijdragen zijn gebaseerd op een meerjarige relaMe. Daarnaast komen bijdragen binnen van andere organisaMes en
parMculieren. Hoewel veel acMviteiten door de corona-crisis niet of beperkt doorgang vinden, hee\ dit tot nog toe
niet geleid tot substanMële vermindering van de bijdragen. Gemeente Leusden hee\ aangegeven niets terug te
vorderen als door de crisis prestaMes niet geleverd zijn. De bijdragen zijn daarom op dit moment voldoende om de
aangegane verplichMngen van de sMchMng te dekken. Vanaf 2021 zal ingegrepen moeten worden in kosten en
verplichMngen indien de bijdragen voor 2021 fors lager zullen zijn dan in 2020. Om voldoende ﬁnanciële weerstand
te hebben stree\ de sMchMng naar het vormen van een conMnuïteitsreserve van tenminste €100.000.
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TOELICHTING OP DE ACTIVITEITEN
2020 is een jaar dat niemand zal vergeten. De coronapandemie hee\ een grote invloed op iedereen, zo ook
op De Groene Belevenis. Hoewel veel geplande acMviteiten met het onderwijs en in de Struintuin niet door
kunnen gaan, is er ook veel posiMefs te melden over twinMgtwinMg. Hieronder in vogelvlucht een terugblik op
een vruchtbaar jaar.
Organisatie
We versterken de ingeze=e koers en die werpt haar vruchten af. Niet alleen ﬁnancieel gaat het goed, maar
ook weten steeds meer mensen De Groene Belevenis te vinden en groeit de naamsbekendheid. Ondanks (of
misschien wel door) corona verwelkomen we nieuwe vrijwilligers. De grootste verandering is misschien wel
ons kantoor. Een deel hebben wordt afgestaan aan onze directe buren (kinderopvang Wiebelwagen) en dat
brengt een ﬂinke verbouwing met zich mee en de noodzaak tot ontspullen!
Projecten
We zijn stevig aan de slag in de energietransiMe: we coördineren de energiegidsen die bewonersgesprekken
houden en we organiseren de communicaMe en acMviteiten van het energieloket IkWilWa=. Ook start De
Groene Belevenis met de begeleiding van het eerste wijkwarmteplan in Leusden en zoeken we samenwerking
met de WoningsMchMng om ook huurders te ondersteunen in verduurzaming. We worden betrokken bij
nieuwbouwwijk Maanwijk en bij het anoppelen van het regenwaterafvoer door bewoners aan de
Hessenweg. Naast projecten op het gebied van duurzaamheid gaan we ook een vijoarige samenwerking met
Kiwanis aan en stellen we onze Struintuin beschikbaar aan hulpverleners die kwetsbare kinderen
ondersteunen. Zo kan begeleiding plaatsvinden in de natuur en dat is zeker in zo’n jaar als 2020 voor deze
kinderen van toegevoegde waarde!
Participatie
We sMmuleren Leusdenaren en mensen uit de regio tot een duurzame leefsMjl. Zo zijn inwoners van Leusden
met ideeën op het gebied van duurzaamheid begeleid bij de subsidieaanvraag voor het fonds Duurzaam
Doen. Opgeruimd Leusden hee\ minder publieksacMviteiten maar groeit in aantal vrijwilligers die zelf hun
buurt en straat schoonhouden. Met deze mensen houden we intensief contact.
Struintuin
Er start een nieuwe tuincoördinator die (samen met de vaste groep tuinvrijwilligers) energiek het onderhoud
aanpakt. Zo wordt er een wilgenMpi gebouwd, een nieuwe waterbak bij de waterloop geplaatst en zijn alle
takkenhagen vernieuwd. De vuurplaats en de vlonder zijn niet meer veilig en worden afgebroken om in een
later stadium te vernieuwen. Daarnaast is er twee keer ingebroken waarbij tuinmateriaal is gestolen. Maar
zelfs zo’n tegenslag kan leiden tot iets goeds. SpecialisMsch werk wordt uitbesteed en met nieuw materiaal
kan nog eﬃciënter gewerkt worden en er is een beveiligde opslag elders gevonden. Bepaalde tuinklussen
liepen wel wat vertraging op. De ooievaars zijn wel goed op schema dit jaar en er worden weer drie ooievaars
geboren en er wordt een bijzondere paddenstoel waargenomen: de Gekraagde Aardster.
Educatie
Alle scholen in Nederland hebben een ﬂinke uitdaging wat betre\ het geven van lessen. Helaas geen lessen
op locaMe dit jaar, maar via digitale weg blijkt er ook van alles mogelijk op het gebied van natuureducaMe.
Ook hebben we voor de landelijke NME-centra lesmateriaal ontwikkeld en is een aantal leskisten ge-update.
In 2020 start ook het nieuwe project ‘de Buitenschool’ met twee scholen uit Leusden. Tijdens een
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buitenschooldag gebruikt een schoolklas de Struintuin als leslokaal. De Groene Belevenis werkt samen met
docenten en zoekt naar nieuwe manieren om de buitenruimte te gebruiken als lesinstrument.
Vrijetijdsbesteding
Door de coronamaatregelen kan de Struintuin minder verhuurd worden, maar kinderdagverblijven en BSO’s
komen gedurende de zomer lekker in de Struintuin spelen. Een aantal acMviteiten kan gelukkig wel doorgaan
en ook zijn er nog diverse kinderfeestjes geboekt. De Groene Belevenis is trots op de nieuw ontwikkelde
Struinkalender: een jaaroverzicht met alle acMviteiten!
Communicatie
In de tweede hel\ van 2020 worden met behulp van een extern communicaMebureau voorbereidingen
getroﬀen voor het verbeteren van de zichtbaarheid zowel fysiek als online, doelgroepen worden nogmaals in
kaart gebracht om eﬀecMever te kunnen communiceren en het doel wordt gesteld om begin 2021 live te gaan
met een nieuwe website, gekoppeld aan intensiever gebruik van sociale media om Leusdenaren te
sMmuleren en te informeren over natuurbeleving en duurzaam handelen en om nog meer vrijwilligers
enthousiast te maken voor De Groene Belevenis.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
(periode 1 januari tot en met 31 december 2020)
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN
(x Euro)
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk C1 voor kleine
organisaMes zonder winststreven. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van acMva en
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld,
worden acMva en passiva opgenomen tegen de geamorMseerde kostprijs. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord indien alle
belangrijke risico's met betrekking tot de geleverde diensten zijn overgedragen aan de afnemer van de
diensten.
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Niet uit de balans blijkende verplich4ngen
Huurovereenkomsten vastgoed: huurovereenkomsten zijn gesloten voor gebruik kantoorpand, terrein en struintuin
op locaMe Hamersveldseweg 105 (ged) en 107:
• Wiebelwagen huurovereenkomst 105 (ged): € 8.370 huur per jaar, loopMjd 5 jaar vanaf 1-1-2020
• Gemeente Leusden huurovereenkomst 107: € 6.470 huur per jaar, loopMjd 10 jaar vanaf 1-1-2015
Bij verminderde subsidie is huuropzegging door sMchMng mogelijk met opzegtermijn van half jaar.
Huurovereenkomst printer: leasecontract met GrenkeFinance NV voor gebruik printer, 6 resterende maandtermijnen
van elk €82,28, totaal nog te betalen €494.

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting De Groene Belevenis
Hamersveldseweg 107
3833 GM LEUSDEN

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting De Groene Belevenis
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Stichting De Groene Belevenis te Leusden gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op
31 december 2020 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting
De Groene Belevenis, te Leusden, per 31 december 2020 en van het saldo van baten en lasten over de periode
1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn
C1 voor kleine organisaties-zonder-winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 183.858
de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een saldo van baten
en lasten van € 8.285 (positief); en
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 de Stichting De Groene Belevenis, te Leusden, 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.
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, infographic en toelichting activiteiten.

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

-2Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland
geldende RJk-Richtlijn C1 voor kleine organisaties-zonder-winststreven vereist is. Wij hebben de andere
informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of
anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben
wij voldaan aan de vereisten in 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 RJk-Richtlijn C1 voor kleine organisaties-zonderwinststreven.
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 in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 voor kleine 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.
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
fouten of fraude 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.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Amersfoort, 14 juni 2021
WITh accountants B.V.
Drs. J. Snoei RA

Bijlagen.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van de Stichting De Groene Belevenis, te
Leusden
Wij hebben onze 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
entiteit;
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 activiteiten 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 een stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
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.

Colofon
Aan dit financieel jaarverslag werkten mee: medewerkers en bestuur De Groene Belevenis
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