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Nummer 76    22 mei 2015

Jaarverslag 2014                                      

Vooraf

Dit jaarverslag bevat, omwille van de actualiteit, de informatie 
over onze stichting tot en met medio april 2015. 

Organisatie

• Het algemeen bestuur vergadert eenmaal per 3 maanden. 
Het dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris 
en penningmeester) vergaderen elke 14 dagen op 
maandagmorgen. 
• Op 24 mei heeft het bestuur door het Bovenlandengebied 

gevaren waarbij een goede indruk kon worden verkregen van 
alle werkzaamheden die op dit moment in het gebied worden 
uitgevoerd. Tijdens de afsluitende lunch namen we afscheid 
van de bestuursleden John Beintema, Barend Wegman en Janny 
Oosterloo; ze werden benoemd tot erelid.
• Jos Brockhoff heeft besloten zijn functie als penningmeester 
neer te leggen. Dit besluit houdt in, dat hij niet langer deel 
zal uitmaken van het dagelijks bestuur. Het is de verwachting 
dat de vele werkzaamheden, die samenhangen met het beheer 
en de inrichting verder toenemen en de volledige beschikbare 
inzet van Jos zullen opeisen. 
• Hans Splinter is bereid gevonden in het bestuur te komen en 
de taak van penningmeester op zich te nemen.

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 339 personen en 
bedrijven; dit aantal is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 
2013 (350). Het IJsvogelfonds kent 10 sponsors. 
• De website wordt goed bezocht. Het gemiddeld aantal 
bezoekers per maand bedraagt 2.134; in 2013 waren er dat 
1.745. 
• De traditionele vaartocht met ongeveer 120 deelnemers vond 
plaats op vrijdag 15 augustus en ging met de River Queen naar 
het Westeinderplasgebied. De ervaring met de River Queen 
was wederom erg positief.
• Wij stonden met een stand op de corsobraderie op 6 
september. De bestuursleden Cees Tas en Anton de Boer 
bemanden de kraam. In 2015 doen we niet mee aan de 
braderie.

Van de Voorzitter 

Helaas zijn we er nog steeds niet in geslaagd toegang te 
krijgen tot de subsidie die anderhalf jaar geleden door de 
provincie Noord-Holland voor de Stichting De Bovenlanden 
Aalsmeer werd vastgelegd. Steeds weer worden we 
geconfronteerd met nieuwe uitvoeringsregels.

Dit is niet alleen frustrerend maar ook jammer, want 
mede hierdoor stagneert de uitvoering van de provinciaal 
vastgestelde Groene AS Aalsmeer en daar is niemand bij 
gebaat. 

Door de provincie is in het uitvoeringsprogramma aan 
De Bovenlanden in het bijzonder een belangrijke rol 
toebedeeld. Maar zonder de broodnodige financiën komen 
we daar niet verder mee.

Ik denk dat we in de afgelopen jaren wat verwend 
zijn geweest met een vlotte afhandeling van onze 
subsidieaanvragen bij de Stichting Mainport en Groen. 

Daarom hoop ik van harte dat de huidige vertraging op 
aanloopproblemen is terug te voeren en spoedig tot het 
verleden zal behoren.

Nico Borgman

Foto: Vaartocht met het bestuur op 24 mei 2014

Bovenlanden Bulletin
NIEUWSBRIEF VAN STICHTING DE BOVENLANDEN AALSMEER



2

Aankopen en eigendom

Wij kochten op:
• 13-1-2014 van de heer Klaas Joren het perceel H-3482 met 
een oppervlak van 780 m² teelland.
• 17-1-2014 van de heren G.J. en G.L. Hansen de percelen 
H-0392, H-0395, H-073 en H-074 met een oppervlak van 
5.350 m² teelland.
• 10-4-2014 van de heer J.J. v/d Laarse de percelen E-1504, 
E-1505 en E-1494 met een oppervlak van 3.810 m² teelland.
• 4-7-2014 van mevrouw M.H.Kluinhaar-van Leeuwen het 
perceel B-4276 met een oppervlak van 2.891 m² teelland.

Hiermee komt het totaal aan eigendom van onze stichting op 
ca. 35,50 hectare. Daarvan is 62.105 m² verhuurd aan totaal 
10 pachters en 1 recreant. De pachtprijs voor teelland bedraagt 
€ 0,67 p/m². 

Onderhoud

• Bestuurslid en voorzitter van de Commissie Onderhoud 
en Inrichting Jos Brockhoff heeft samen met Jan Pieter 
Korenwinder weer veel “veldwerk” uitgevoerd. Alle percelen 
die wie in ons bezit hebben worden door hen regelmatig 
bezocht. Waar nodig wordt ingespeeld op noodzakelijk 
maai- en onderhoudswerk. Na elke inspectietocht en 
commissievergadering wordt het bestuur schriftelijk 
geïnformeerd. 
• Op de boomplantdag 5 april 2014 werden door ruim 20 
vrijwilligers bijna 700 bomen geplant op het “Land van 
Harting” in het molmpoeltje. Gedeputeerde Jaap Bond 
plantte samen met de Aalsmeerse wethouder Gertjan 
van der Hoeven symbolisch de eerste boom. De catering 
door Jan Kerzaan en het vervoer per boot door Henk van 
Leeuwen was goed verzorgd en werd door de vrijwilligers 
in hoge mate gewaardeerd. De nauwgezette voorbereiding 
door de betrokken bestuursleden was punctueel waardoor 
het evenement als succesvol kan worden beschouwd. Als 
proef werd de bodem bedekt met biologisch afbreekbaar 
grondddoek, weliswaar duur maar op termijn goedkoper en 
effectiever dan vele malen maaien. 
• Op 15 juli 2014 zonden wij de gereedmelding en 
eindafrekening subsidieaanvragen voor de vooroeverprojecten 
Matjesbos, Koddespoel en v/h Lloyd). Alle werken werden 
goedgekeurd door het Hoogheemraadschap van Rijnland 
waarna een prompte uitbetaling volgde. Dat was overigens wel 
de laatste keer dat we op deze vorm van subsidie een beroep 
konden doen.
• De boomplantdag 2015 vond plaats op 28 maart; deze 
werd gehouden op de percelen H-0351 en H-0342 die werd 
aangekocht in het kader de Natuurcompensatie N-207. De start 
was op de Historische Tuin; de afsluiting vond plaats bij de 
Zotte Wilg.

Natuurcompensatie N-207

• Alle percelen voor de Natuurcompensatie zijn aangekocht. 
Het totaalbedrag is bijna € 53.000 lager dan de geschatte 
aankoopwaarde (€ 206.150). Er is in totaal 17.522 m² 
aangekocht.
• Het verschil mag worden aangewend voor de extra kosten 
die we moeten maken voor de inrichting van de percelen. 
Vooral het maken van de rietakkers is een dure aanpassing.
• Op 3 juni startte het inplanten van riet op de Pousakker; 

de groei van het riet gaat voorspoedig. Er is wel veel 
wilgenopschot die met handkracht moet worden verwijderd.
• Ook de Blootshoofdakker zal in mei/juni 2015 nog met riet 
worden ingeplant. Dat is het laatste werk van dit project.

Overige zaken

• Reigersbos: Rijnland gaat akkoord met 1.810 m² 
compensatie. Naast compensatie uit een tweetal gemaakte 
verbredingen zullen de percelen H-350 (geheel) en H-351 
(deels) voor ca 1.500 m² worden afgegraven. Daarmee is het 
probleem Reigersbos, waar sprake was van demping door 
onjuiste baggerstort, uit de wereld.
• Op 27 juni namen wij officieel afscheid van SMG. Daarbij zijn 
bloeiende seringenstruiken aangeboden.
• De Bloeiende Ledenbank Actie 2014 van de Rabobank heeft 
voor ons € 1.845 opgeleverd.
• Inzake het recreatiesteunpunt aan de Jac.Takkade te 
Aalsmeer zonden wij de directie van Stichting Landschap 
Noord-Holland op 26 januari 2015 een brief waarin wordt 
meegedeeld dat de huur per eerst mogelijke datum wordt 
beëindigd.

Groene AS

• Vanuit de provincie Noord-Holland is voor verwervingen in de 
Groene AS Aalsmeer een bedrag van € 2.500.000 gereserveerd. 
Als uitvoerende partij is onze Stichting aangewezen. Omdat 
aan de subsidieverlening aan een groot aantal voorwaarden 
zijn verbonden laat de uitbetaling daarvan nog steeds op zich 
wachten en zijn de regels nog steeds niet duidelijk. Hoewel 
er al een aantal percelen voor dit project zijn aangekocht en 
er een uitgebreid voorstel voor de inrichting is afgegeven, 
wachten we nog steeds op meer informatie.

Financiën

De financiële positie van onze Stichting is gezond te noemen. 
De reserves zijn toegenomen door de pachtopbrengsten en 
de ontvangen beheerskosten voor de toekomstige 20 jaar 
van SMG. Ook onze inzet voor de natuurcompensatie N-207 
genereert extra inkomsten. Het financiële overzicht staat op 
pagina 3 van dit bulletin.

Aalsmeer, mei 2015

Arie Buijs, secretaris

Foto: Voormalig recreatie-eiland met daarachter de Blootshoofdakker
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Financiële overzichten 

Balans per 31 december

Activa  2014  2013
 € € € €
Vaste activa    
Natuurpercelen  12  12 
Cultuurpercelen 9  7 
Inventaris    - 21        - 19

Vlottende activa    
Vorderingen  9.313  10.618
Liquide middelen    527.650   668.799 
   536.984  679.436 
  
Passiva 
    
Voorzieningen    
Reserve onderhoud oeverbescherming
natuur en cultuurterreinen. 50.000  50.000
Overige reserve 5.915  6.692 
Bestemmingsreserve Cultuurterreinen  38.571  76.043
Bestemmingsreserve Natuurterreinen  91.115  116.836 
Bestemmingsreserve Recreatiesteunpunt  5.269  6.209
Bestemmingsreserve Reigersbos  20.893  20.893
Bestemmingsreserve St. Mainport en Groen  290.967  315.617
Bestemmingsreserve Omlegging N-207    32.504 535.234      85.646 677.936
 
Kortlopende schulden    
Te betalen posten       1.750         1.500
   536.984  679.436
    
Staat van baten en lasten secretariaat   
    
Inkomsten   2014  2013
 € € € €
Omslagkosten pacht 1)*  6.000  1.374 
Omslagkosten bestuurskosten 2)*   4.213  3.151
Omslagkosten huisvestingskosten 3)*  2.876  2.819
Omslagkosten N-207 4)*  2.572  5.469
Begunstigers bedrijven  2.327  445 
Begunstigers particulieren  6.408  5.195 
Begunstigers extra        - 24.396    748 19.201
    
Uitgaven    
Bestuur en administratie  14.046  10.502 
Drukwerk en porto  3.124  3.675 
Algemene kosten  617  568 
Accountantskosten  1.704  839 
Kosten rondvaart  1.078  1.105 
Bankkosten  284  287 
Huisvestingskosten  9.588  9.396 
 Bijdrage huur derden  -560  -500 
 Bijdrage gemeente Aalsmeer  -4.600 25.281 -4.600  21.272 
Saldo ten laste van voorziening secretariaat         -885     -2.071

 
1) Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 15% (2013: 5%) van de totale kosten van een project en pacht ten gunste van het secretariaat gebracht.
2) Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 30% van de bestuurskosten aan SMG ten gunste van het secretariaat gebracht
3) Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 30% van de huisvestingskosten aan SMG ten gunste van het secretariaat gebracht
4) Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 5% van de totale kosten van het project compensatie omleggen N-207 ten gunste van het secretariaat 
    gebracht.
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Internet : www.bovenlanden.nl

IBAN : NL34 RABO 0300 1504 23

Uitnodiging voor begunstigers en sponsors

Voor de jaarlijkse vaartocht op
Vrijdag 14 augustus 2015 van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur

• Vertrek om 19.00 uur vanaf het Zorgcentrum met de MPS River Queen. 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 
in 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. Als u zich inmiddels al via het internet heeft aangemeld dan is opnieuw aanmelden niet nodig.

  

 Aanmeldingsformulier voor de vaartocht op vrijdag 14 augustus 2015 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.

Wilt u onze digitale nieuwsbrieven ontvangen en zo nog 

sneller op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld u dan 

aan via onze site en klik op: AANMELDEN


