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NIEUWSBRIEF VAN STICHTING DE BOVENLANDEN AALSMEER

Nummer 65 7 mei 2012

Jaarverslag 2011 

Vooraf

Dit jaarverslag bevat, omwille van de actualiteit, de 
informatie over onze stichting tot en met medio april 
2012. 

Organisatie

• Tijdens de jaarvergadering op 26 mei 2011 werden  
 Cees Tas en Barend Wegman, beiden namens LTO,  
 afd. Aalsmeer/Uithoorn herbenoemd voor een periode  
 van 4 jaar.  

• Voorts werd Jos Brockhoff benoemd tot    
 penningmeester en vervult Piet Harting de taak van  
 vicevoorzitter. 

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

Donateurs en anderszins

• Het Bovenlandenbulletin verschijnt in een full colour  
 uitvoering. De oplage is 450 exemplaren en wordt  
 verstuurd naar onze donateurs, relaties en de pers. 
  
• Het aantal donateurs bedraagt thans 348  
 personen en bedrijven; dit aantal is ongewijzigd ten 
 opzichte van 2010. Het IJsvogelfonds kent 13 
 sponsors.  

• De website wordt goed bezocht. Het gemiddeld aantal 
 bezoekers per maand bedraagt 1.075; in 2010 waren 
 er dat 855. 

• Onze stichting nam deel aan de “Westeinderhaven- 
 dag” en de “Dag van de Historie”.

Uitnodiging
Algemene Jaarvergadering

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

Datum: donderdag 24mei 2012
Tijd: 20.00

U als begunstiger bent van harte welkom op
24 mei om het jaarverslag over 2011 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 Marco Alderden namens de    
 Trekheesterwerkgroep, John Beintema 
 namens Stichting MEP en Janny Oosterloo   
 namens de Begunstigers te herbenoemen. 

Pauze

5.  Lezing door Tjeerd Blacquière over bijen.

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

Sluiting

Bovenlanden Bulletin
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Aankopen en eigendom

Wij kochten met steun van de Stichting Mainport en 
Groen:

• Op 27 april 2011 van Jan en Irma Hulsbos de percelen
 G-4846 (Oekraïne) en G-5316 (Stoof ) met een 
 oppervlak van 13.620 m² seringenakker, natuur en 
 water.
• Op 26 september 2011 van Fa. v/d Schilden & Zn. C.V.  
 het perceel G-6071 met een oppervlak van 13.200 m²  
 natuur en water.
• Op 15 februari 2012 van de familie Sparnaaij diverse
 percelen nabij de Heerlijkheid, het Zwet en het 
 Reigersbos met een oppervlak van ruim 24.000 m² 
 natuur en water.

Verkocht:

• Perceel H-3480 (Bonkengat) een oppervlak van 
 3.470 m². De opbrengst zal worden geherinvesteerd. 

Hiermee komt het totaal aan eigendom van onze 
stichting op ca. 33,9 hectare. Daarvan is 51.600 
m² verhuurd aan totaal 11 pachters en 1 recreant. 
De pachtprijs voor teelland bedraagt € 0,63 p/m² . 
Overigens hebben het vorig jaar een aantal kwekers 
hun pacht beëindigd en hebben wij tot nu toe geen 
nieuwe huurders kunnen vinden.

Onderhoud

• Ook in 2011 werd op een aantal plaatsen onderhoud
 gepleegd aan de aanwezige drijfpalen, herstel en 
 versteviging van een aantal beschoeiingen. De kosten  
 werden betaald uit eigen middelen. 

• Bij het Recreatiesteunpunt aan de Jac.Takkade zal het  
 maaien zeer beperkt plaatsvinden. Dankzij sponsoring  
 in natura door de Meerlanden kan het terrein echter 
 voorlopig openblijven voor het publiek. Aan de 
 steigers is enig onderhoud 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%).

• De asbestsanering bij de beschoeiing van Spaargaren
 is voltooid en ook de beschoeiing is volledig 
 vernieuwd. Hoewel er in het traject een aantal
 tegenslagen te verwerken waren die voor veel
 aandacht en irritatie zorgden is dankzij de inzet van
 alle betrokkenen alles uiteindelijk goed gekomen.

• Ook werd bij de Oekraïne akker een nieuwe 
 beschoeiing gemaakt. Bij het land van v/d Schilden 
 werd eveneens de beschoeiing vervangen en daar 
 waar geen beschoeiing was een natuurvriendelijke 
 oever d.m.v. een palenrij aangelegd. 

• Bij Rijnland werd subsidie aangevraagd en verkregen
 voor het plaatsen van 400 meter vooroever-
 bescherming bij Topsvoort, de Grote Brug en de 
 Boogerd van Kees Bij. Met de aanleg daarvan is
 onlangs begonnen.

• Ook wordt bij de Heerlijkheid ter hoogte van het Land
 van Sparnaaij nog met subsidie van Mainport en 
 Groen een vooroever d.m.v. een 121 meter palenrij 
 aangelegd. 

Reigersbos

In 2011 is ca. 3.750 m² bagger in het depot gestort. 
De extra schotten die vorig werden geplaatst zijn 
voor een deel losgekomen. Ook is het peil van de 
gestorte bagger te hoog. De vergunningverlener, 
Hoogheemraadschap van Rijnland, eist dat het peil 
wordt teruggebracht tot minimaal 20 cm onder het 
waterpeil.

Financiën

Ten opzichte van 2010 vertoont de financiële 
positie van onze Stichting een herstel. De reserves 
zijn toegenomen door de pachtopbrengsten 
en doorberekende bureaukosten van projecten 
Spaargaren, Hulsbos, v/d Schilden en de vooroevers. 

De subsidiemogelijkheden zijn vanwege de 
economische situatie en het besluit van de 
staatssecretaris nihil. 

Wel wordt met Mainport en Groen overlegd 
om een langjarige afspraak te maken over de 
beheersvergoeding voor de percelen die met hun 
steun zijn verkregen. 

Tot besluit

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

• Uitvoeringsplan Groen AS Aalsmeer

• Gebiedsvisie Uiterweggebied/Plasoever

• Vaststelling Natuurbeheersplan 2013 voor de regio
 Zuidwest/Rijnland.

• Nadrukkelijk dient te worden gemeld dat onze 
 Stichting bij een eventuele realisering van de 
 Groenzone (Sloopzone) geen beheersfunctie op zich 
 zal nemen.

Aalsmeer, april 2012

Arie Buijs, secretaris
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Financiële overzichten 
Balans per 31 december

Activa  2011  2010
  €  €
Vaste activa    
Natuurpercelen  11  11 
Cultuurpercelen 6  6 
Inventaris   176 193       264 283
Vlottende activa    

Vorderingen  2.810  21.795
Liquide middelen      101.534   42.759
   104.537  64.835
   
Passiva 
    
Bestemingsreserve    
Reserve uitgaven onderhoud oeverbescherming    
natuur en cultuurterreinen.  50.000  50.000
 
Voorzieningen    
Voorziening secretariaat  9.261  14.814 
Voorziening toezicht en beheer Cultuurterreinen  40.530  13.460 
Voorziening toezicht en beheer Natuurterreinen  -23.498  -45.952 
Voorziening Recreatiesteunpunt  7.036  8.490 
Voorziening inrichting Reigerbos  20.893  22.965
Voorziening educatiecentrum           - 54.222     623 14.400
 
Kortlopende schulden    
Te betalen posten         315       435
  104.537  64.835
    

Staat van baten en lasten secretariaat   
    
Inkomsten   2011  2010
  €  €
Omslagkosten*  1.847  1.563 
Rente  -  -108 
Begunstigers bedrijven  2.019  919 
Begunstigers particulieren  5.073  4.498 
Begunstigers diverse     893 9.832    674 7.546
    
Uitgaven    
Bestuur en administratie  5.154  2.855 
Drukwerk en porto  3.560  3.601 
Algemene kosten  1.288  1.681 
Accountantskosten  268  258 
Kosten rondvaart  753  639 
Bankkosten  223  29 
Huisvestingskosten  9.946  9.791 
 Bijdrage huur derden  -560  -560 
 Bijdrage gemeente Aalsmeer  -4.500  -4.200 
 Van voorziening educatiecentrum        -623  15.509 -1.500  12.824
Saldo ten laste van voorziening secretariaat        -5.677    -5.278

* 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 anderen 
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 10 augustus 2012 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 over de Westeinderplassen langs het baggerdepot bij het Reigersbos naar   
 de Rietlanden bij Leimuiden 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 10 augustus 2012 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.


