
 

Jaarverslag 2018

Stichting Landgoed Beukenrode 

Doorn 

Stichting Landgoed Beukenrode,  Doorn - Jaarverslag 2018
1



INHOUD

Jaarverslag 2018 Blz.

Bestuursverslag - verslag van de penningmeester 3

Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018 5

Staat van baten en lasten over het jaar 2018 6

Grondslagen 7

Stichting Landgoed Beukenrode,  Doorn - Jaarverslag 2018
2



BESTUURSVERSLAG – VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

Voor u ligt de jaarrekening over 2018 met een overzicht van de (beleids)ontwikkelingen en de financiële consequenties 

(BELEIDS)ONTWIKKELINGEN EN GEBEURTENISSEN

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

Beukenrode. Onder deze naam is het landgoed bekend in de regio. De naam Sint Augustinusstichting wordt alleen gebruikt in officiële 

stukken. Het bestuur heeft besloten de statutaire naam te wijzigen in Stichting Landgoed Beukenrode. Hieraan is in december 2018 

uitvoering gegeven. Vervolgens is de ANBI aanvraag afgerond.

ANBI

Het bestuur heeft besloten de ANBI status aan te vragen voor de stichting.  De aanvraag is in 2018 ingediend nadat de 

naamswijziging doorgevoerd en in de statuten vastgelegd is en notarieel is verleden. In maart 2019 is bericht ontvangen 

van de belastingdienst dat Stichting Landgoed Beukenrode vanaf 21 december 2018 als ANBI instelling wordt aangemerkt. 

Verhuurportefeuille
Voor het pand Beukenrodelaan 2H is in 2016 een huurovereenkomst afgesloten met een zorgvoorziening die in het pand 

een 24 uurs verblijf realiseert voor jongvolwassen met een verstandelijke beperking. Dit zou een tijdelijke situatie van ca. 1 

jaar zijn. Vanuit de huurder is verzocht 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. Dit heeft er in geresulteerd dat met de huurder 

afgesproken is dat het pand 2H wordt verlaten en de panden 2J en 2K gehuurd gaan worden nadat de panden 

verduurzaamd en verbouwd zijn. Bij de opmaak van de jaarrekening was deze situatie operationeel. 

Infrastructuur
In 2018 is  de verbetering van het waterleidingnet afgerond. Het deel van de kosten die voor rekening van het Landgoed 

Beukenrode komen bedraagt €  35.732 en wordt gedekt uit de getroffen voorziening waternet. 

Landgoed 

Door het bestuur is opnieuw geparticipeerd in werkgroepen van de gemeente over de aanwending van het 

Mariniersterrein na de verhuizing van de Mariniers naar Vlissingen. 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 grootste deel 

van 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. In 2018 is door de overheden besloten de verhuizing van de Mariniers 

naar Vlissingen te heroverwegen waarbij het niet uitgesloten is dat de Mariniers verhuizen naar een andere locatie elders 

in Nederland. Dit vertraagt de besluitvorming over de aanwending van het Mariniersterrein en of en aan wie de grond en 

opstallen verkocht gaan worden.

FINANCIERING

Lening Triodos Bank

Om uitvoering te kunnen geven aan de plannen voor verduurzaming van enkele panden,  opgenomen in de 

meerjarenbegroting, zijn de lopende leningen bij de Triodos Bank per 3 januari 2019 omgezet in een nieuwe hypothecaire 

lening van €  690.000 met een looptijd van 10 jaar tegen een rente van 2,7% voor de eerste 5 jaar. Daarnaast is een 

rekening courant krediet overeengekomen van €  25.000 tegen het tarief van de Triodos basisrente ( momenteel 4%) plus 

een opslag van 2,02%. 

Lening Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
De lening van de Stichting tot Steun Nederland ad €  300.000 is in 2012 door de Stichting Tot Steun Nederland 

overgedragen aan de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland in Zwolle. In de loop van 2016  is door het bestuur het 

verzoek gericht aan het bestuur van de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland of de lening afgewaardeerd kan 

worden. In 2017  en 2018 is er nader overleg geweest. Bij de opmaak van de jaarrekening was nog niet duidelijk of en in 

welke mate het verzoek wordt gehonoreerd.
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EXPLOITATIE 2018

Exploitatieresultaat 

Over 2018 is een exploitatieresultaat behaald van €   9.693. Er was een resultaat begroot van €  6.600,--.  In 2017 was er 

een exploitatieresultaat van € 13.536. In de staat van baten en lasten wordt de exploitatie gespecificeerd in samenhang 

met de afwijkingen ten opzichte van de begroting.  

Werkkapitaal

In 2018 is de liquiditeit / het werkkapitaal afgenomen met  €  382.000. In 2017 was er een toename van ca. € 268.000. In 

de staat van herkomst en bestedingen van middelen wordt de afname geanalyseerd en toegelicht.

Eigen vermogen 

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat over 2018 ad €  9.693 ten gunste te brengen van de algemene reserve. 

Ultimo 2018 bedraagt het eigen vermogen €   4.528.790. Ultimo 2017  €   4.519.097. 

TOEKOMST 

Meerjaren - bestemmingsplan 

Het blijft een uitdaging om de doelstelling van de stichting, het instandhouden van het landgoed, het zoveel mogelijk 

herstellen van de oorspronkelijke grenzen van het cultuurhistorisch bos en park en het ondersteunen van 

jeugdhulpverleningsactiviteiten vorm te geven.  Op basis van de huidige inzichten is een meerjarenplan uitgewerkt voor de 

periode tot en met 2025 inclusief de financiële vertaling om inzicht te krijgen wat nodig is om het te realiseren. Naast het 

verduurzamen van een aantal panden, waarmee in 2018 een start is gemaakt, zal voor een aantal panden vervangende 

nieuwbouw en / of renovatie met aanvullende verbouwingen plaats moeten vinden. Met dit plan wordt voldaan aan het 

verzoek van de gemeente een meerjarenplan op te stellen waarin de missie en visie wordt vastgelegd voor het landgoed en 

de meerjarenstrategie voor de bestemming van de gebouwen op het landgoed. In relatie met het bestemmingsplan van de 

gemeente zijn nu de belangrijke bespreekpunten de bestemming van de panden ( kantoor, zorg, maatschappelijke functie 

)en de vervangende nieuwbouw van enkele panden. Het meerjarenplan is begin 2019 aangeboden aan de gemeente en in 

een overleg toegelicht. Bij de verhuur van de panden wordt verzocht om flexibel te mogen omgaan met de bestemming 

van de panden om de inkomende geldstroom uit de verhuur veilig te stellen. Deze is nodig om het landgoed in goede staat 

te kunnen houden. Daarnaast is er het reguliere onderhoud van de panden en van het landgoed. Voor een deel van de 

onderhoudswerken aan het landgoed wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Ook dient er invulling te worden gegeven 

aan het ondersteunen van jeugdhulpverleningsactiviteiten waarvoor partners gezocht worden om hieraan uitvoering te 

geven. Hoewel er een aantal aannames in de plannen zijn opgenomen die nog geconcretiseerd moeten worden, bieden de 

(financiële) verhoudingen die bereikt kunnen worden met de uitvoering van deze plannen een goed en gezond perspectief 

voor de toekomst. 

Financiële vertaling meerjarenplannen

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

meerjarenbegroting voor de periode 2018 tot en met 2025, resulteert geleidelijk aan in meer inkomsten. Hiervoor is het 

nodig dat alle panden verhuurd blijven. Alleen voldoende inkomsten bieden de mogelijkheden om tijdelijk noodzakelijk 

vreemd vermogen aan te trekken om alle plannen te realiseren. 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. 

Instandhouden en verduurzamen 

Ook dient in beeld gebracht te worden dat met de instandhouding van het Landgoed Beukenrode, een 

ensemblemonument, opengesteld voor publiek, waarvan ca. 17 ha bestaat uit bos, jaarlijks 17 x ca. 300 ton Co2 = ca. 5.100 

ton Co2 wordt opgevangen en geneutraliseerd. Ook dit draagt bij aan de verduurzaming van de wereld waarvan wij als 

bestuurders ook rentmeester zijn.

De Glind, 22 mei 2019

K. Beens, penningmeester
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA 31 december 31 december PASSIVA 31 december 31 december

2018 2017 2018 2017

Bedragen x  €  1.000

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa Eigen Vermogen

Terreinen en gebouwen 6.095€             5.833€             Algemene reserve 4.519€             4.505€                  

Installaties, machines, inventaris 25€                   25€                   Resultaat boekjaar 10€                   14€                        

6.120€             5.858€             4.529€             4.519€                  

Voorzieningen

Voorzieningen 44€                   75€                        

Vaste financiële activa Vreemd vermogen 

Deelneming 16€                   22€                   Schulden op lange termijn 1.199€             1.296€                  

Vorderingen op korte termijn Borgsommen 

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde Borgsommen verhuur 14€                   16€                        

bedragen 31€                   24€                   

Schulden op korte termijn

Liquide middelen Aflossingsverplichting komend jaar 97€                   96€                        

Triodos Bank 65€                   -€                           

Triodos Bank -€                      160€                Crediteuren 74€                   3€                          

Omzetbelasting -€                      9€                          

Vooruit ontvangen huur 26€                   23€                        

Onderhoud opstal en terrein landgoed 107€                27€                        

Overige nog te betalen kosten 12€                   -€                           

381€                158€                     

TOTAAL 6.167€              6.064€              TOTAAL 6.167€             6.064€                  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Omschrijving Exploitatie Exploitatie 

Bedragen x  €  1.000 2018 2017

BATEN

Verhuurcontracten 302€                         301€                         

Subsidieregelingen erfgoed 27€                           11€                           

Overige baten 1€                             2€                             

Totaal baten 330€                         314€                         

LASTEN 

Kosten exploitatie panden

Afschrijvingen 72€                           70€                           

Onderhoud gebouwen, terreinen, infrastructuur 118€                         107€                         

Verzekeringen opstal en bossen 14€                           5€                             

Energiekosten 19€                           22€                           

Belastingen en heffingen 7€                             5€                             

Facilitair management makelaar 35€                           30€                           

Overige huisvestingskosten -€                              1€                             

Sub totaal 265€                         240€                         

Resultaat uit exploitatie panden 65€                           74€                           

Af:

Algemene kosten 32€                           33€                           

Rente en kosten leningen  18€                           27€                           

Bijdrage Jeugdhulpverlening 5€                             0

Sub totaal 55€                           60€                           

Exploitatieresultaat 10€                           14€                           
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GRONDSLAGEN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening 2018 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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