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BESTUURSVERSLAG – VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

BELEIDSONTWIKKELINGEN EN GEBEURTENISSEN

Infrastructuur

In 2017 zijn er door het bestuur nadere afspraken gemaakt met Vitens over de verbetering van het waterleidingnet en welke 

kosten voor rekening van de Sint Augustinusstichting komen. In aansluiting hierop zijn er offertes uitgebracht. In het eerste 

kwartaal van 2018 is begonnen met de werkzaamheden. In 2017 is een dotatie aan de voorziening waternet toegevoegd van 

€ 25.000 die ten laste is gebracht van de exploitatie. 

Verhuurportefeuille

Door mutaties in de verhuurportefuille is voor één van de panden een huurovereenkomst afgesloten met een 

zorgvoorziening die in het pand een 24 uurs verblijf realiseert voor jongvolwassen met een verstandelijke beperking. Dit zou 

eerst een tijdelijke situatie van ca. 1 jaar zijn. Vanuit de huurder is verzocht om deze situatie te continueren voor langere 

termijn aangezien hun nieuwbouwproject elders in de regio niet doorgaat vanwege bodemverontreiniging. In het verlengde 

van dit verzoek is verzocht aanvullend nog één van de panden op het landgoed te huren. Aangezien de bestemming van 

deze panden kantoor is wordt met de gemeente overlegd deze situatie passend te maken door een tijdelijke ontheffing 

binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. 

ANBI

In 2017 heeft het bestuur besloten de ANBI status aan te vragen voor de stichting. De verkenning hiervoor is gestart en gelet 

op de doelstelling, het in stand houden van het landgoed met openstelling voor het publiek en het faciliteren van zorg, is 

een ANBI status mogelijk. De aanvraag wordt in 2018 afgerond.

Naamstelling

Bij besprekingen met overheden, financiers, fondsen en uitvoerders van werkzaamheden wordt altijd gesproken over het 

Landgoed Beukenrode. Onder deze naam is het landgoed ook bekend in de regio. De naam Sint Augustinusstichting wordt 

alleen gebruikt in officiële stukken. In 2017 heeft het bestuur besloten de statutaire naam te wijzigen in Stichting Landgoed 

Beukenrode. Hieraan wordt in 2018 uitvoering gegeven. Vervolgens wordt de ANBI aanvraag afgerond.

Landgoed 

In 2017 is door het bestuur opnieuw geïnvesteerd in de participatie in werkgroepen van de gemeente over de aanwending 

van het Mariniersterrein. De inzet is het gedeelte van het landgoed dat nu nog in bezit is van de domeinen en  in gebruik is 

van de mariniers, terug te kopen. Daardoor wordt het mogelijk het oorspronkelijke landgoed weer bij één eigenaar te 

brengen die het in de oorspronkelijk staat terug wil brengen. Een voorwaarde door het bestuur gesteld is dat daarvoor een 

passende financiering gevonden kan worden en de kosten daarvan uit de exploitatie gedekt kunnen worden. Naar verwacht 

wordt zal de gemeente in 2018 een besluit nemen over de aanwending van het Mariniersterrein en aan wie de grond en 

opstallen verkocht gaan worden.
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Beleidsplan - bestemmingsplan 

Het bestuur heeft in 2017 een aanzet gegeven met een brainstormsessie om te komen tot een nieuw beleidsplan voor de 

komende 10 jaar. Dit krijgt een vervolg in 2018 waarbij keuzes gemaakt moeten gaan worden die vastgelegd worden in een 

beleidsplan. Belangrijke onderwerpen zijn de bestemming van de panden ( kantoor, zorg, maatschappelijke functie ) waaruit 

verzoeken kunnen volgen tot wijzigingen in het gemeentelijke bestemmingsplan, de verduurzaming van de panden door het 

doorvoeren van energiebesparende maatregelen waarmee een start gemaakt wordt in 2018 en de vervangende nieuwbouw 

van enkele panden.

EXPLOITATIE 2017 

Exploitatieresultaat 

Over 2017 is een exploitatieresultaat behaald van €   13.536--. Er was een resultaat begroot van €  6.900,--.  Er is ten laste 

van de exploitatie bij de onderhoudskosten  €  25.000,-- toegevoegd aan de voorziening waternet. Deze was niet begroot.  In 

2016 was er een exploitatieresultaat van € 22.854,--. In de staat van baten en lasten wordt een specificatie gegeven van 

exploitatiekosten.  

Eigen vermogen 

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat over 2017 ad €  13.536,-- ten gunste te brengen van de algemene 

reserve. Ultimo 2017 bedraagt het eigen vermogen €   4.519.097,--. Ultimo 2016  €   4.505.561,--. 

BELEIDSPLANNEN 2018 - 2022  

Initiatieven en plannen 

Voor de toekomst blijven initiatieven nodig om de doelstellingen vorm te geven. Het blijft een uitdaging hoe dit te realiseren 

en de financiën daarvoor te genereren.  In 2017 is gestart met een nieuwe oriëntatie hierop die een vervolg krijgt in 2018. 

Op basis van de huidige plannen en inzichten is voor de periode 2018 tot en met 2021 een meerjarenbegroting opgesteld 

zowel inhoudelijk als financieel. Hierin zijn de ontwikkelde plannen geëxtrapoleerd en vertaald. In 2018 wordt verder 

geïnventariseerd welk onderhoud er nodig is aan de panden op het landgoed die met een concrete vertaling opgenomen 

worden in de  begroting 2019 tot en met 2022. Hoewel er een aantal aannames in de begroting zijn opgenomen die nog 

geconcretiseerd moeten worden, bieden de (financiële) verhoudingen die bereikt worden met de uitvoering van deze 

plannen voldoende toekomstperspectief, ook voor de periode na 2022. 

Financiële vertaling meerjarenplannen

De financiële vertaling van de door het bestuur ingezette beleidslijn voor de komende 4 jaren, vastgelegd in de begroting 

voor de periode 2018 tot en met 2021, resulteert geleidelijk aan in meer inkomsten. Hiervoor is het nodig dat alle panden 

verhuurd blijven. De inkomsten bieden de mogelijkheden om vreemd vermogen aan te trekken voor het onderhouden van 

panden, de tuin, lanen en bossen en de infrastructuur op het landgoed, en weer af te lossen. Dit leidt tot de verbetering van 

de staat van onderhoud van het landgoed en haar opstallen, de verbetering van de liquiditeitspositie en de 

vermogenspositie. Naast het realiseren van de doelstelling is ook het doel zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van 

vreemd vermogen. 

De Glind, 11 april 2018

K. Beens, penningmeester
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA 31 december 31 december PASSIVA 31 december 31 december

2017 2016 2017 2016

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa Eigen Vermogen

Terreinen en gebouwen 5.832.909€     5.897.208€     Algemene reserve 4.505.561€     4.482.707€          

Resultaat boekjaar 13.536€           22.854€                

Installaties 16.861€           13.432€           4.519.097€     4.505.561€          

Machines en Inventaris 8.227€             2.034€             

5.857.996€     5.910.640€     Voorzieningen

Voorzieningen 74.809€           30.509€                

Vaste financiële activa Vreemd vermogen 

Deelneming 22.434€            13.838€            Schulden op lange termijn 1.295.703€     1.242.042€          

Vorderingen op korte termijn Borgsommen 

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde Borgsommen verhuur 16.187€           12.758€                

bedragen 23.756€           32.192€           

Schulden op korte termijn

Liquide middelen Aflossingsverplichting komend jaar 96.437€           81.322€                

Bank 159.620€         1.432€             Banken -€                      28.156€                

Crediteuren 2.669€             13.010€                

Omzetbelasting 8.650€             -€                           

Vooruit ontvangen huur 23.204€           32.817€                

Nog te betalen kosten ( onderhoud ) 27.050€           11.927€                

158.010€         167.232€              

TOTAAL 6.063.806€     5.958.102€     TOTAAL 6.063.806€     5.958.102€          
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Omschrijving Exploitatie Exploitatie 

2017 2016

BATEN

Verhuurcontracten 301.139€                 232.549€                 

Subsidieregelingen erfgoed 10.690€                   1.920€                     

Overige baten 1.673€                     781€                         

Totaal baten 313.502€                 235.250€                 

LASTEN 

Kosten exploitatie panden

Afschrijvingen 70.424€                   35.035€                   

Onderhoud gebouwen, terreinen, infrastructuur 106.921€                 39.547€                    

Verzekeringen opstal en bossen 5.458€                     5.232€                     

Energiekosten 21.624€                   25.305€                   

Belastingen en heffingen 5.307€                     7.086€                     

Facilitair management makelaar 29.746€                   11.965€                   

Overige huisvestingskosten 874€                         10.687€                   

Sub totaal 240.354€                 134.857€                 

Resultaat uit exploitatie panden 73.148€                   100.393€                 

Af:

Algemene kosten 32.774€                   38.446€                   

Rente en kosten leningen  26.838€                   39.093€                   

Sub totaal 59.612€                   77.539€                   

Exploitatieresultaat 13.536€                   22.854€                   
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GRONDSLAGEN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening 2017 is opgesteld overeenkomstig Richtlijn 640, Organisaties-zonder-Winststreven van de

Raad voor de Jaarverslaggeving, die met ingang van boekjaren vanaf 2002 van kracht is geworden.

Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in de toelichting anders wordt vermeld.

Voor zover niet anders vermeld zijn de materiële vaste activa gewaardeerd tegen aanschaffings-

vervaardigingsprijs of goedgekeurde kosten minus de jaarlijkse afschrijvingen.

Het onroerend goed (gebouwen en terreinen) wordt gewaardeerd tegen taxatiewaarde. Hiertoe zal eens per

5 jaar een (her)taxatie plaats vinden.

De onder de financiële activa en passiva opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Uitgaven ter zake van de risico´s waarvoor voorzieningen zijn gevormd worden niet ten laste van de staat 

van baten en lasten gebracht maar in mindering op deze voorzieningen. De waardering vindt plaats tegen 

nominale waarden, tenzij anders vermeld. 

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting anders 

wordt vermeld. 

De baten en lasten worden in beginsel verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Nagekomen 

baten en lasten worden verwerkt in de staat van baten en lasten van het jaar, waarin zij geconstateerd 

worden.

Het exploitatieresultaat wordt na goedkeuring van de jaarrekening toegevoegd dan wel onttrokken aan het

eigen vermogen, tenzij het bestuur anders besluit.

De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten zoals huurcontracten worden  

niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De jaarlijkse baten en lasten die hieruit voortvloeien worden 

in de exploitatie verantwoord.
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