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Kenmerk: 100630

Geacht bestuur,

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u verstrekte gegevens en mondelinge
mededelingen de jaarrekening over 2020 van uw ondernemíng opgesteld.

Het resultaat van onze werkzaamheden doen wij u hierbij toekomen.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNÏANÏ

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Agrarisch Natuur- en
Landschapsvereniging De Lieuw Texel te Oudeschild beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2020 en de Staat van baten en lasten over 2020 met de toelichting, waarin
zijn opgenomen een over?icht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de grondslagen
zoals opgenomen in de jaarrekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel
OUDESCHILD

VerantwoorderifkheFd van de accogintant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële
overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is
gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de vennootschap, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de
verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uítdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel per 31 december 2020 en
van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Cl
'Kleine Organisatie-zonder-winststreven'.

Beoordelingsverklaring afgegeven 4



(-[?§ EELMAN & FIARTNERS
A(:füJuNÏANÏ5 l A[)VISEu"ÁS

Agrarïsch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel
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ALGEMEEN

Oprichting vereniging
De vereniging is op 5 maart 1998 opgericht en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het
verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. De vereniging heeft haar zetel te Texel.

De vereniging stelt zich ten doel om:
a. grondgebruikers in het werkgebied Texel zelf verantwoordelijk te laten zijn voor behoud en waar
mogelijk herstel en ontwikkeling van natuur en landschapswaarden op hun eiland op basis van een
duurzame, economisch gezonde land- en tuinbouw;
b. te stimuleren dat het recreatief medegebruik van het agrarisch gebied door zowel de plaatselijke
bevolking als de toeristen op een geleidelijke, evenwichtige en beheerste manier gestalte krijgt.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het afsluiten van overeenkomsten ten behoeve van en met haar leden;
b. de verstrekking van voorlichting aan haar leden;
c. de verstrekking van voorlichting aan derden;
d. het ontplooien van overige activiteiten die dienstbaar kunnen zijn aan het bereiken van de gestelde
doelen;
e. het fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan met overheden, instanties, personen en anderen
met betrekking tot agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer;
f. het verkrijgen van financiële middelen welke de vereniging nodig acht voor de uitvoering van haar
doelstellingen.

Bestuur van de vereniging
Het bestuur van de vereniging bestond op 31 december 2020 uit de volgende leden:
- mevrouw M. (Marian) Bakker-Merkelbach, voorzitter;
- mevrouw M.T. (Thea) Rutten-Witte, penningmeester;
- de tieer M.J.P. (Marc) van Heerwaarden;
- de heer J. (Jan) van der Star;
- mevrouw G.M. (Mariët) Roeper-Bouw.

De heer A.G. (Arjen) Boerhorst, secretaris is afgetreden in 2020.

Beleid met betrekking tot de omvang en functie van het vrije besteedbare vermogen
Het vrije besteedbare vermogen blijft binnen de grenzen en wordt ingezet als buffer voor slechtere
tijden met fondswerving en het opvangen van schommelingen in de uitgaven met betrekking tot
kosten voor de vereniging.

Beoordelingsverklaring afgegeven 5
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FINANCIËLE POSIÏIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vereniging verstrekken wij u het
volgende overzicht, dat is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Analyse van de financiële positie
31-12-2020 31-12-2019

€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa

Gefinancierd met op íange terrmjn beschikbare middefen

Financiering

Verenigingsvermogen

Tot het geven van nadere toelicttingen zijn wij graag bereíd.

Hoogachtend,
NBC/EELMAN & PARTNERS

? %..

l

R.A. Breed
Accountant-Administratieconsulent

1.355.765 1.293.166
457.395 258.353

1.813.160 1.551.519

-1.651.588 -1.395.908

161.572 155.611

11.171 14.620

172.743 170.231

172.743 170.231

Beoordelingsverklaring afgegeven 6
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel
OUDESCHILD

BESÏUURSVERSLAG

Bestuursverslag 2020

Door de Corona-pandemie zijn veel vergaderingen en overleggen dit jaar digitaal verlopen. Zowel
onze Texelse bestuursvergarJerïngen als de vergaderingen met onze collega collectieven in
Noord-Holland en met de landelijke koepel Boer & Natuur zijn vooral via het schermpje gehouden.

Provinciale staten hebben de gedeputeerde opdracht gegeven haast te maken met de realisatie NNN.
De Líeuw heeft samen met de andere drie collectieven ín Noord-Holland het duurzaam agrarïsch
natuur beheer ingebracht. Zvvare pakketten binnen het NNN met een reële vergoeding en een termijn
van 12 jaar, als alternatief voor de natuurbeheerpakketten.
Over de snippers NNN die op Texel nog gerealiseerd moeten worden overleggen we met de provincie
op initiatief van de LTO. De taakstelling in aantal hectares blijft staan maar wellicht kan het op andere
plaatsen gerealiseerd worden.

In het overleg over de Hoge Berg zit inmiddels iemand van de provincie aan tafel, er is een regisseur
aangesteld, betaald door de provincie. Daar worden stap voor stap vorderingen gemaakt.

Verder is er veel nagedacht over de wijzigingen die de Europese Unie voor de landbouw in petto heefí:.
Vooral hoe we aan de slag kunnen met natuur föclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

We hebben met de provincie meegedacht over het masterplan biodiversiteit. En volgen via een
vertegenwoordiger de discussie over stikstof.

Marian Merkelbach zit namens Noord-Holland in het bestuur van Boer & Natuur, de landelijke
koepelorganisatie, waar het ook vooral over deze onderwerpen gaat.

Bestuurslid Aren Boerhorst heeft in de ledenvergadering van 2020 afscheid genomen. Toen was er
geen nieuwe karwJïdaat voor het bestuur. Inmiddels is er wel een nieuwe kandidaat bestuurslid:
Job Witte van Wezenspyk. In de ledenvergadering van 2021 kunnen de leden hem in het bestuur
kiezen. Het bestuur is heel blij met een joruge enthousiaste kandïdaat.

Op Texel waren er 99 deelnemers aan het Agrarisch Natuur en landschapsbeheer. Zij hebben op
3305 ha. beheerpakketten afgesloten. Dit zijn 23 verschillende beheerpakketten. Hiervan is 2850 ha.
legselbeheer op bouwland en grasland. Minder dan 10'/o van het beheerbudget is gereserveerd voor
dit legselbeheer. De overige 90'/o van het budget is voor zwaar beheer. Met het legselbeheer houden
we betrokkenheid en draagvlak bij de agrariërs. Ook kunnen we bij clusters weidevogels nog last
minute zwaar beheer afspreken. Het aantal gevonden nesten op het areaal legselbeheer is de laatste
3 jaar redelijk stabiel.
Er is een uitbreiding van het budget op akkerland. Hierdoor is meer beheer van akkerrand,
vogelgraan, vogelakker, extensieve teelten en alternatieve voedergewassen afgesloten.

Er zijn 154 beheerders van tuinwallen die samen bijna 100 km tuinwal in beheer hebben. Zij doen het
jaarlíjkse klein onderhoud. Daarnaast heeft De Líeuw weer tuinwallen gerestaureerd en een aantal
nieuwe tuinwallen geplaatst. Binnen het Waddenfonds project Boeren Vissers Buitenlui is een nieuwe
tuinwal gezet op de Hoge Berg tussen de Waddel en de begraafplaats, waardoor er een nieuw
buurtweggetje is ontstaan.
Onze educatieve tuinwal is verplaatst van museum de Waelstee, die door corona het hele jaar
gesloten is, naar de knuffelboerderij.

Beoordelingsverklaring afgegeven 8
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Voor de gemeente heeft De Lieuw weer de monumentale schapenboeten gecontroleerd.

Natuurlijk hebben we onze wandelpaden onderhouden en daar ook weer nieuwe folders voor gedrukt.
Door de corona wordt er meer gebruik gemaakt van onze wandelpaden!

Er is een projectvoorstel geschreven voor een plas dras project bij de Grie om het habitat voor de
broedende grutto"s te verbeteren door het waterpeil op te zetten en water te bufferen om greppels vol
te laten lopen. Hiervoor is subsidie toegezegd door RVO.

Voor alle gelabelde budgetten (ANLb, Tuinwallen, Projecten) is het jaar afgesloten met een batig
saldo. Deze budgetten kunnen worden ingezet in de resterende looptijd van deze subsidies.
Het resultaat van de overige verenigingsbaten en -lasten (die niet gelabeld zijn) is over 2020
uitgekomen op een winst van ruim € 2.500, hetgeen zal worden toegevoegd aan
verenigingsvermogen.

het

Oudeschild, 30 juni 2021

Namens het bestuur,
Marian Merkelbach

Beoordelingsverklaring afgegeven g
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-202Q 3ï7,12-20ï9
€ €

ACÏIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 11.171

11.171

14.620

14.620

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

2 l035s.765 1.293.166

3 457.395 258.353

1.813.160 1.551.519

Ür

PASSIVA

Verenigingsvermogen

Kortlopende schulden

4 172.743 170.231

5 1.651.588 1.395.908

ÏÉ

Beoordelingsverklaring afgegeven 11
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

€

2020
€ €

2019
€

Subsidies en bijdragen
Wijziging in voorraden gereed
product en onderhanden werk
Directe kosten beheer en projecten
Bruto verenigingsresultaat

Overige ontvangsten
Bruto verenigingsresuítaat

Algemene verenigíngskosten

Ïotaal van bedrijfsresultaat

Overige rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Financiële baten en lasten

6 1.530.612
7

-152.235
8 -1.378.377

12.4799

10

11

12

-12
-155

12.479

9.800

2.679

-167

1.799.459

-105.879
-1.693.580

12.684

77
-125

12.684

4.014

8.670

-48

Ïotaal van resultaat na
belastingen

Het resultaat van € 2.512 wordt toegevoegd aan het verenigingsvermogen.

2.512 8.622

Beoordelingsverklaring afgegeven 12
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Agrarïsch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULÏAAÏBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel is feitelijk en statutair gevestigd op
Ottersaat 5, 1792 CC te Oudeschild en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
37081759.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel bestaan voornamelijk
uit het behoud en waar mogelijk herstel en ontwikkeling van natuur en landschapswaarden op het
eiland Texel.

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel zich verschillende oordelen en
schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het
voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van RJk Cl.
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekeníng als geheel.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Voorzover niets anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de
nominale waarde.

Pensioenregelingen
Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel heeft een aantaí pensioenregelingen voor
werknemers; deze worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde
premie wordt als last in de staat van baten en lasten verwerkt.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruiknemfög. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

Beoordelingsverklaring afgegeven 13



(-[?§ EELMAN & PARTNEREi
Aüü(]uNïANï!i i Al)VlSEuRS

Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel
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De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de subsidies en bijdragen en alle hiermee
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Omzetverantwoording
De subsidie opbrengsten en bijdragen zijn de opbrengst van aan derden geleverde diensten.
Som der kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.

Beoordelingsverklaring afgegeven 14
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TOELICHÏING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

31-12-2020 31-12-2019
€ €

1 Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en
-terreinen
Vervoermiddelen

2.690
8.481

11.171

2.690
11.930

14.620

Materiële vaste activa

Het verloop van het totaal van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven :
Bedr}jfsge- Ïnventaris Vervoer-
bouwen en míddelen
-terreÍnen

€ €€

Ïotaal

€

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2020

2.690

2.690

4.760
-4.760

21.560
-9.630

11.930

29.010
-14.390

14.620

Mutaties

Afschrijvingen
Saldo mutaties

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2020

2.690

2.690

4.760
-4.760

-3.449

-3.449

21.560
-13.079

8.481

-3.449
-3.449

29.010
-17.839

11.171

Beoordelingsverklaring afgegeven 15
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Vlottende activa

Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel
OUDESCHILD

31-12-2020 31öl2-2019
€ €

2 Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 1.355.765 1.293.166

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente
Schapenboeten
Projectsubsidies
Personeelskosten
Contributies
Te ontvangen subsidie ANLb 2020/2019
Te vor«Jeren ziekengeld
Nog te ontvangen beheer Tuunwallen 2020/2019
Nog te ontvangen afrekening Waddenfonds 2015

3.000
3.284

6.195
1.180.543

158.795
3.948

1.355.765

30
3.000
8.565
9.675
6.200

943.910
2.837

124.307
194.642

1.293.166

3 Liquide middelen
Rabobank Zakelíjke rekening
Rabobank DoelReserveren

361.951
95.444

457.395

12.927
245.426
258.353

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

PASSIVA

4 Verenigingsvermogen
Overige reserve 172.743 170.231

Overige reserve
2020

€

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

170.231
2.512

172.743

31-12-2020 sï-27-zoïg
€ €

5 Kortlopende schulden
Schulden ter zake van belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overïge schulden en overlopende passiva

4.596
1.646.992
1.651.588

5.718
1.390.190
1.395.908

Schulden ter zake van belastingen en premies
sociale verzekeringen
Loonheffing
Bedrijfstakeigen regelingen

2.110
2.486

4.596

2.714
3.004

5.718

Beoordelingsverklaring afgegeven 16
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel
OUDESCHILD

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Overige schulden en overlopende passiva
Personeelskosten
Organisatiekosten
Projecten uren en onkosten
Beheerkosten
Vakantiegeld/-dagenverplichting
Agrarïsch natuur- en Landschapsbeheer
Tuunwalbeheer
Projectsubsidies en -bijdragen
Overige verenigingskosten

1.336
22.124

1.175.662

3.562
159.711
209.729
73.420

1.448

1.646.992

3.759
34.837

1.049.470
7.044
4.455

105.657
98.732
86.236

fi

Voor de beheer en de aanleg van landschapselementen worden subsidiegevers aangetrokken.
Deze middelen worden in het algemeen pas besteed nadat de subsidie is ontvangen.
Het verschil in betaalde kosten en reeds ontvangen subsidies wordt gepresenteerd onder de
overlopende activa en passiva.
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Aqrarïsch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel
OUDESCHILD

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er zijn geen rechten, verplichtingen en regelingen die niet in de balans zijn opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financíële gevolgen voor het
boekjaar plaatsgevonden.

Voorstel resultaatverwerking

Het bestuur van de vereniging stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven. Het
resultaat over 2020 ad € 2.512 wordt geheel toegevoegd aan het verenigingsvermogen.

Dit voorstel díent nog te worrJen vastgestel«J door de Algemene Ledenvergadering, maar
vooruitlopend hierop is de voorgestelde resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2020 van
de vereniging.
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ÏOELICHTING OP DE SÏAAÏ VAN BAÏEN EN LASÏEN
6 Subsidies en bijdragen

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Tuunwalbeheer
Projectsubsidies en -bijdragen

2020
€

1.255.543
256.902

18.167

1.530.612

2019
€

1.025.854
225.088
548.517

1.799.459
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Aqrarïsch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel
OUDESCHILD

Bijdrage gemeente Texel
Door de gemeente Texel wordt jaarlijks een bedrag bijgedragen ten behoeve van akkerranden en
Iandschapsprojecten, alsmede een bijdrage voor het Tuinwalbeheer vanaf 2019 (als vervolg op de
ROL/RAL).
De bijdrage van de gemeente Texel voor 2020 bedraagt € 181.701.

Subsidie ANLb
Bij Provincie Noord-Holland is per 20 augustus 2015 een aanvraag ingediend voor een subsidie
aanvraag ten behoeve van agrarisch natuurbeheer voor de jaren 2016 tot en met 2021.
Per 30 oktober 2015 is een subsidieverleningsbeschikking afgegeven op basïs van een totaalbedraq
van € 4.298.864 over de gehele periode van 6 jaar.
Per 18 november 2016 is er een uitbreiding gevraagd op de ingediende aanvraag, waardoor het
subsidiebedrag voor de hele subsïdïeperïode is gewïjzïgd naar € 4.623.590.
De wijziging gaat in per 1 januari 2017.
Per 6 november 2018 is er een uitbreiding gevraagd op de ingediende aanvraag, waardoor het
subsïdïebedrag voor de hele subsidieperiode is gewijzigd naar € 5.111.054.
De wjziging gaat in per 1 januari 2019.
Per 20 november 2019 is er een uitbreiding gevraagd op de ingediende aanvraag, vvaardoor het
subsidiebedrag voor de hele subsidieperiode is gewijzigd naar € 5.584.320.
De wijziging gaat in per 1 januari 2020.

Subsidievoorwaarden
De subsidie wordt verstrekt vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor
Nederland (POP3) en wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPRO).

Overlegging stukken
Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel dient conform de voorwaarden van de
Algemene subsidieverordening Noord-Holland (Asn) 2011 en de Uitvoeringsregeling natuur- en
landschapsbeheer Noord-Holland 2016 jaarlijks de volgende stukken op te leveren:
- ieder jaar moet voor 1 oktober de verantwoording worden ingediend van het betreffende
beheerjaar;
- ieder jaar moet voor 1 december een voortgangsverslag worden ingediend over het betreffende
beheerjaar.

De vereniging is verplicht om het subsidiebedrag terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten
niet worden uitgevoerd of plaatsvinden.

Subsidie Waddenfonds
Ten behoeve van het project Natuurlijke patronen in het landschap is per 17 december 2015 een
subsidiebeschikking ontvangen. Hierbij wordt ten behoeve van een periode van 1 januari 2016 tot en
met 31 december 2ül9 een bedrag ontvangen van maximaal € 782.004. Dit betreft 80o/o van de
subsidiabele kosten.
Per eind maart 2020 is de eindverantwoording ingediend, waarbij een verzoek is gedaan voor de
resterende 20o/o voor een bedrag van € 156.400. Dit bedrag is ontvangen eind augustus 2020.

Subsidie Tuinwalbeheer
Bij Provincie Noord-Holland is per 29 maart 2019 een aanvraag ingediend voor een subsidie aanvraag
ten behoeve van het tuinwalbeheer vanaf 2019.
Per 19 april 2019 is een subsidieverleningsbeschikking afgegeven op basis van een totaalbedrag van
€ 1.336.753 over de gehele periode van 6 beheersjaren. Dít betreft 80% van de subsidiabele kosten
op basis van de maximale tarieven.
In augustus 2020 is op basis van een ingediende rapportage ten behoeve van de kosten 2019 een
voorschot ontvangen van € 124.307.
Voor het jaar 2020 is een vordering opgenomen van € 158.795.

Subsidievoorwaarden
De subsidie wordt verstrekt vanuit het provinciale subsidiebeleid volgens de Uitvoeringsregeling
subsidie Tuinwallen Noord-Holland 2019.
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel
OUDESCHILD

2020
€

2019
€

7 Wïjziging in voorraden gereed
product en onderhanden werk
Wijzigingen in nog te besteden subsidies -152.235 -105.879

8 Directe kosten beheer en projecten
Natuurproductie 1.378.377 1.693.580

Natuurproductie
Agrarische natuur- en landschapsbeheer
Tuunwalbeheer
Projectsubsidies en -bijdragen

1.201.489
145.905
30.983

1.041.356
161.815
490.409

1.378.377 1.693.580

9 0verige ontvangsten
Ontvangen contributies
Vergoeding schapenboeten
Subsidie natuurbeheer (SVNL-N)

6.195
3.000
3.284

6.400
3.000
3.284

12.479 12.684

Lonen

Brutolonen en -salarissen
Overuren te verlonen
Ziekte- uitkeringen
Toerekening loonkosten

97.724
972

-23.340
-75.356

96.sl4
2.727

-37.796
-61.445

Beoordelingsverklaring afgegeven 21



(-g§ EELMAN & PARTNEF2S
AüüüuNTANï!a ', ADVIEEIIRS

Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel
OUDESCHILD

Bezoldiging topfunctionarissen
Topfunctionarissen
2020
Naam Beloning Belastbare Voorzíening Motivatie

kostenver- beloning op overschrij-
goeding termijn ding norm

€ €
3.950 436

go 5

Functie(s) Duur en

omvang
dienstver-
band

nvt

nvt

€

Mevr. M. Bakker-
Merkelbach
Dhr. A.G.
Boerhorst

2019
Naam

- nvt

- nvt

voorzïtter

secretaris

Beloning Belastbare Voorziening Motivatie
kostenver- beloning op overschrij-
goeding termijn ding norm

€ €

5.498 537 - nvt

2.815 29 - nvt

Functie(s) Duur en

omvang
dienstver-
band

nvt

nvt

€

Mevr. M. Bakker-
Merkelbach
Dhr. A.G.
BoerhOrSt

voorzitter

secretaris

Gemiddeld aantal werknemers

2020

Gemiddeld aantal werknemers
2019

Aantal
1,99

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal
1,94

2020
€

2019
€

Sociale lasten en pensioenlasten
Verplichte sociale lasten
Toerekening sociale lasten
Pensioenlasten
Toerekening pensioenlasten

17.717
-17.717
17.181

-17.181

17.798
-17.798
17.039

-17.039

Afschrijvingen materiële vaste activa
Vervoermiddelen
Doorberekende afschrijvingskosten

3.449
-3.449

3.449
-3.449

10 Algemene verenigingskosten
Verenigingskosten
Kosten overige regelingen
Doorberekende afschrijvingen
Dekkingsverschil loonkosten op projecten

537
3.968
3.449
1.846

252
5.240
3.449

-4.927

9.800 4.014
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2020
€

2019
€

11 0verige rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Ontvangen rente spaarrekening

Ontvangen rente spaarrekening
Rabobank DoelReserveren

12 Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente

Betaalde bankrente

Rabobank Zakelijke rekening

Oudeschild, 30 juní 2021
Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel

-12

-12

155

155

77

77

125

125

M. Bakker-Merkelbach
Voorzitter

M.T. Rutten-Witte

Penningmeester
M.J.P. van Heerwaarden
Bestuurslid

J. van der Star
Bestuurslid

G.M. Roeper-Bouw
Bestuurslid
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BIJLAGEN



Bijlage 1. Specificatíe beheer en projecten

r
Ïotaal

Ïotaal gemeente bijdrage 2019/2020

1

ï-i-züig

l Jf
i ibaten ilasten

1-1-2020

2020 definitíef

ilasten

1-1-2021

I

í 121.159

€ 35.459

€ 28.128

Q

€

€ 58.108

r
54s.517 i í 490.409 Q

í 290.625

í 1.799.459 í 1.693.S80 í 1.530.612 í

181.701

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

943.910

75.000

6.944 l í 4.420
€ 924.366

í 112.570

< 15.502 í 105.657

k
€ 1.025.854 l € 1.041.356

5.281

124.307

gs.soo

€ 129.542

€

€ 32.273

€ 63.273 *: gs.ïaz

l
225.088 l € 161.815

11.201 l € 8.372
€

273-l
268.109 l í 426.252
262.044 l í 54.862

7.436 l í 923

€

€

€

181.701

€

€

í'mi€
tsi.mil €
«u.yszl €

«ml €
«ísfü €

(Ol €
€

«ss.zasi

€

€

€

€

€

€

€

í 54.054

l
€ 1.2SS.543 l €

í 1.180.S43

€ 75.000

158.795

95.701

2.406

€

€

€

« uo.ggy

l
256.902 l €

ii.ooo l í
2.020 l í

igo i í
12.954 l €
12.147-l í

gsy-It
€

€

5.147

-€ 12.816

l
18.167 l €

1.081.049

120.440
€ 159.711

'?

108.317

32.079

s.sog

€ 209.729

ï?

19.289

2.605

2.678

6.411

«4.aS

« 10211

«ö

« M.lá4

«ü

«o

« &J!g

4 ë.41l

«S.1&1

€ 73.420

Í
í 442.860

1.378.377

a natuurbeheer
' a ANLB

a' agr. natuurbeheer
gemeente/optimalisatíe

natuur en landschapsbeheer

Tuinwalbeheer
a a RC)L/RAL

ROL/RAL
a tuinwalbeheer

tuínwalbeheer

a bijdragen
a klein onderhoud

a groot onderhoud

Proaecten incloverheadwandelpaden en PR (gemeente bljdrage)erfgoedprijs/verrekíjkeractíe

loodspaden en punten
líjnenspel oudeland en binnenduinrand
tuunwalrestauratíe Waddenfonds
dorpszicht
WF Boeren Vissers Buitenluí

Plas Dras De gríe
Basísregistratie grootschalige topo
saldo


