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Nieuwsbrief vaN stichtiNg de boveNlaNdeN aalsMeer

Nummer 61 12 mei 2011

Jaarverslag 2010 

Vooraf

Dit jaarverslag bevat, omwille van de actualiteit, de 
informatie over onze stichting tot en met medio april 
2011. 

Organisatie

•	 Tijdens de jaarvergadering op 27 mei 2010 werden 
namens de begunstigers Nico Borgman en Piet 
Harting en namens de Trekheesterwerkgroep Klaas 
Joren herbenoemd voor een periode van 4 jaar. 

•	 In juni 2010 trad Barend Wegman terug als 
penningmeester, hij blijft aan als bestuurslid. Jos 
Brockhoff bereid is gevonden deze functie op zich te 
nemen.

•	 Het algemeen bestuur vergadert eenmaal per 3 
maanden. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris 
en penningmeester) vergaderen elke 14 dagen op 
maandagmorgen. 

Begunstigers en anderszins

•	 Het Bovenlandenbulletin verschijnt in een full colour 
uitvoering. De oplage is 450 exemplaren en wordt 
verstuurd naar onze begunstigers, relaties en de 
pers. 

•	 Het aantal begunstigers bedraagt thans 348 (350 in 
2009). Het IJsvogelfonds kent 13 sponsors. 

•	 De website steeds beter bezocht. Het gemiddeld 
aantal bezoekers per maand bedraagt 855; in 2009 
waren er dat 635.

Aankopen en eigendom

Wij kochten op 17 augustus 2010 van Wim en Laura 
Spaargaren de percelen G-5261, G-4818 en G-5262. In 
totaal ruim 17.000 m2 seringenakker en water.

Uitnodiging
Algemene Jaarvergadering

Locatie: ons kantoor op het terrein van
Jachthaven Dragt, Stommerweg 72, Aalsmeer

Datum: donderdag 26 mei 2011
Tijd: 20.00

U als begunstiger bent van harte welkom op
26 mei om het jaarverslag over 2010 en
de plannen voor de toekomst met ons te
bespreken.

Agenda

1.  Opening.

2.  Mededelingen.

3.  Vaststellen jaarstukken van secretaris en
 penningmeester.

4.  Herbenoeming bestuursleden. Voorgesteld
 wordt Cees Tas en Barend Wegman, beiden
 namens LTO, afd. Aalsmeer/Uithoorn te
 herbenoemen. In de vacature van de 
 penningmeester, namens de  begunstigers, 
 stellen we voor Jos Brockhoff te benoemen.

Pauze

5.  Lezing door Theo Rekelhof, de enige
 beroepsvisser op de Westeinderplas over
 de meerval en zijn leefomgeving.

6.  Ruimte voor het stellen van vragen en het
  naar voren brengen van ideeën, wensen 
 etc.

Sluiting

Bovenlanden Bulletin
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•	 Hiermee komt het totaal aan eigendom van onze 
stichting op ruim 30,1 hectare. Daarvan is 53.867 m2 
verhuurd aan totaal 13 pachters en 2 recreanten. De 
pachtprijs voor teelland bedraagt op dit moment  
€ 0,63 p/m2 

•	 De meest recente aankopen zijn twee percelen 
teelland (Stoof en Oekraïne) van de familie 
Hulsbos en een natuurgebied van de firma v/d 
Schilden. Ook deze maal dankzij de steun van de 
Stichting Mainport & Groen die ook de kosten voor 
herbeschoeiing zullen financieren.

Onderhoud

•	 Ook in 2010 werd op een aantal plaatsen onderhoud 
gepleegd aan de aanwezige drijfpalen die veelal door 
intensief vaarverkeer losslaan. De kosten werden 
betaald uit eigen middelen.  

•	 Het Recreatiesteunpunt aan de Jac.Takkade blijft 
een onderwerp van zorg. De gemeente Aalsmeer 
weigert bij te dragen aan het periodieke onderhoud. 
Vooralsnog zullen wij het terrein niet sluiten. Het 
maaien zal zeer beperkt plaatsvinden. Wel zal aan de 
steigers enig onderhoud worden gepleegd. 

•	 Bij de Boogerd van Kees Bij en het Bos van 
Lubberden zijn vooroevers aangebracht. 
Hiervoor is 100% subsidiering verkregen van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland (75%) de Provincie 
Noord-Holland (25%). 

•	 Inmiddels is de firma Otto begonnen met de 
asbestsanering die in de beschoeiing van Spaargaren 
aanwezig is. Daarna wordt de volledige beschoeiing 
vernieuwd. 

Reigersbos

In 2010 is ca. 10.365 m2 bagger in het depot gestort. De 
firma Otto is bezig met het herstel van de vooroever. 
De naast elkaar geslagen palen in combinatie met doek 
voldeed niet helemaal goed; er lekt bagger weg uit 
de stort. Om dit te voorkomen worden extra schotten 
geplaatst. Hiermee moet het probleem definitief opgelost 
zijn.

Donaties

Van het Dinamofonds ontvingen wij € 5.000 voor de 
aankoop van land in het Westeinderpoelgebied.

Financiën

Ten opzichte van 2009 is de financiële positie van 
onze Stichting enigszins verbeterd. De reserves 
zijn toegenomen door de pachtopbrengsten en 
doorberekende bureaukosten. 

Om ons bezit verder uit te breiden zullen we elke 
subsidiemogelijkheid volledig uitdiepen en waar mogelijk 
benutten. 

Overigens zijn de subsidiemogelijkheden op dit moment 
vrijwel uitgeput. In principe houdt Mainport en Groen 
eind van dit jaar op met haar werkzaamheden. 

De Provincie en met name ILG heeft tot nader order 
een volledige subsidiestop afgekondigd. Het staat nog 
te bezien hoe dit zich in de toekomst zal ontwikkelen, 
waarmee met name het oog gericht zal zijn op 
staatssecretaris Henk Bleker.

Tot besluit

Voor verschillende zaken werden wij gevraagd zitting te 
nemen en/of te adviseren bij planvorming zoals:

•	 Saneringsplannen bij de voormalige vuilstort 
aan de Jac.Takkade en de voorgenomen sanering 
van de vervuiling ontstaan bij de “olieramp van 
Oliereinigingsbedrijf het Oosten (Oosteinderweg 327). 

•	 Uitwerking van de plannen rond de Groenzone (v/h 
sloopzone genoemd).  

•	 Uitvoeringsprogramma Groene As Aalsmeer.

Aalsmeer, april 2011

Arie Buijs, secretaris

Seringenland in Aalsmeer-Oost (april 2011)
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Financiële overzichten 
Balans per 31 december

Activa  2010  2009
  €  €
Vaste activa    
Natuurpercelen  10  10 
Cultuurpercelen 7  6 
Inventaris   264 281       352 368
Vlottende activa    

Vorderingen  21.795  4.845
Liquide middelen   42.759   30.547
   64.835  35.760
   
Passiva 
    
Bestemingsreserve    
Reserve uitgaven onderhoud oeverbescherming    
natuur en cultuurterreinen.  50.000  50.000
 
Voorzieningen    
Voorziening secretariaat  14.814  9.041 
Voorziening toezicht en beheer Cultuurterreinen  13.460  -6.003 
Voorziening toezicht en beheer Natuurterreinen  -45.952  -51.927 
Voorziening inrichting Reigerbos  22.965  13.185 
Voorziening Recreatiesteunpunt  8.490  11.440 
Voorziening inrichting Bloemenlust en Jelly’s bos  -  3.499 
Voorziening educatiecentrum      623 14.400   2.123 -18.642
 
Kortlopende schulden    
Te betalen posten       435     4.402
  64.835  35.760
    

Staat van baten en lasten secretariaat   
    
Inkomsten   2010  2009
  €  €
Omslagkosten*  1.563  1.539 
Rente  -108  188 
Begunstigers bedrijven  919  2.165 
Begunstigers particulieren  4.498  4.815 
Begunstigers diverse    674 7.546  2.890 11.597
    
Uitgaven    
Bestuur en administratie  2.855  4.229 
Drukwerk en porto  3.601  2.693 
Algemene kosten  1.681  1.289 
Accountantskosten  258  369 
Kosten rondvaart  639  792 
Bankkosten  259  1.094 
Huisvestingskosten  9.791  9.725 
Bijdrage huur derden  -560  -60 
Bijdrage gemeente Aalsmeer  -4.200  -4.200 
Van voorziening educatiefcentrum  -1.500 -12.824 -1.500 14.431
Saldo toe te voegen aan voorziening secretariaat        -5.278      -2.834

* Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 5% van de totale kosten van een project ten gunste van het secretariaat gebracht. 
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Colofon 
Uitgave : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
Oplage : 450 stuks
Redactie : Nico Borgman en Anton de Boer
Vormgeving : Arie Buijs
Foto’s : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
Postadres : Postbus 356, 1430 AJ Aalsmeer
Kantoor : Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72, 
  Aalsmeer
Telefoon : 06-51082342
E-mail : info@bovenlandenaalsmeer.nl 
Internet : www.bovenlandenaalsmeer.nl
Bank : 3001.50.423

 

Uitnodiging voor begunstigers en sponsors

Voor de jaarlijkse vaartocht op

Vrijdag 12 augustus 2011 van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur

�	 Vertrek om 19.00 uur vanaf het Zorgcentrum met de MPS Koningin Juliana. Het maximaal aantal
 deelnemers is 125 en vol is vol.
�	 De tocht voert dit jaar naar over de Ringvaart richting Aalsmeer-Oost naar het natuurgebied van 
 de Oosteinderpoel en weer terug.
�	 Om circa 21.30 uur meren we weer af bij het Zorgcentrum.
�	 U kunt de aanlegplaats van de boot bereiken over het paadje dat vanaf de Kanaalstraat tussen
  de huisnummers 53 en 55 naar het terrein van het zorgcentrum loopt.
�	 Parkeergelegenheid is er voldoende op het Praamplein.
�	 Aanmelding vooraf is beslist noodzakelijk. 

Bij voorkeur via onze website: www.bovenlandenaalsmeer.nl of d.m.v. onderstaand formulier.

"

 
Aanmeldingsformulier voor de vaartocht op vrijdag 12 augustus van 19.00 tot 21.30 uur

 Dit formulier voor 1 augustus aanstaande sturen aan :  Stichting de Bovenlanden

         Postbus 356

         1430 AJ Aalsmeer

 Naam     : …………………………………………………...................

 Adres     : …………………………………………………...................

 Postcode en woonplaats  : …………………………………………………...................

 E-mail     : …………………………………………………...................

 Geeft zich op voor de vaartocht met ….. personen (maximaal 2)

 Bij verhindering graag afmelden dan kan uw plaats aan een ander gegeven worden.


