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Verslag van het bestuur
Het Waalbos is een natuurgebied van ongeveer 190 hectare. Het is natuurgebied dat volop
in ontwikkeling is. De wandel- en fietspaden worden niet alleen door de inwoners van
Rijsoord gebruikt. Het gebied wordt ook veel bezocht door inwoners van buurtdorpen
Heerjansdam, Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.
Het doel van de Stichting Natuurbeheer
Waalbos is de natuurwaarde van dit
natuurgebied door middel van specifiek
beheer te vergroten en natuurbeleving
te vergroten. Dit doet de stichting door
samen met boswachters van Staatsbosbeheer opstellen van een jaarlijks
natuurbeheerplan. Met dat plan
probeert de stichting een voor planten
en dieren een aantrekkelijk gebied te
creëren, waardoor er voor de bezoekers
veel te zien, te ruiken én te horen is.
De stichting beschikt over een pool van ruim dertig vrijwilligers, die eens in de twee à drie
weken werkzaamheden in het gebied uitvoeren. Ondanks covid is dat in 2021 dertig keer
gebeurd. Tijdens de werkzaamheden zijn er met uitzondering van de min of meer
gebruikelijke blaren en schrammen in 2021 geen ongevallen geweest. De vrijwilligers zijn
tegen nadelige financiële gevolgen van ongevallen verzekerd. De
gemeenten Ridderkerk en Zwijndrecht – het deel van het Waalbos
tegen de spoorlijn ligt immers in de gemeente Zwijndrecht –
hebben daarvoor een vrijwilligersverzekering afgesloten.
Naast beheersactiviteiten organiseert de stichting korte excursies,
zoals avondwandelingen en thema-excursies (vlinders, libellen,
nachtvlinders en planten). Daarvan heeft de stichting in 2021
dertien georganiseerd, waarvan er door maatregelen van de
overheid een aantal moesten worden afgelast. Ook organiseert de
stichting workshops – koken met kruiden, kerstster maken – en
specifieke natuuractiviteiten, zoals een nachtvlindernacht, een midwinterhoornwandeling,
een midzomeravondwandeling. In 2021 zijn helaas veel van deze activiteiten afgelast.
Naast regulier beheer is er in 2021 veel gebeurd. De in 2020 aangelegde oeverzwaluwenwand is in 2021 opgehoogd met wel vijftig (!) zakken zand. In de waterpartijen zijn opnieuw
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vlotjes uitgelegd voor visdiefjes. Helaas zijn deze niet door de
visdiefjes gebruikt, maar wel door andere vogels.
Samen met Hoeksewaards Landschap Is een inventarisatie
gemaakt van de fauna van enkele waterpartijen. De boomgaarden zijn onderhouden en de aangelegde bijenidyllen
gemaaid en gehooid. Doel hiervan is om in het meest
oostelijke deel van het Waalbos een bloemen- en kruidenrijke omgeving te maken, die ook goed is voor bijen en
vlinders.
In 2022 wil de stichting grote stappen zetten. Zo zal extra materiaal worden aangeschaft, om
het zwaardere werk beter mogelijk te maken. Daartoe zal van een natuurbeheersorganisatie
uit de omgeving een kleine trekker worden overgenomen. Daardoor wordt het beter
mogelijk om zware werktuigen naar verder van onze opslagplaats gelegen gebieden te
brengen. Ook wordt het hooien van de bijenidyllen daarmee gemakkelijker.
In 2021 heeft de stichting afscheid genomen van een drietal bestuursleden van het eerste
uur, Eveline van der Feijst, Pieter Brand en Eric van Wolde. De stichting is hen erkentelijk
voor hun jarenlange inzet. Gelukkig heeft de stichting nieuwe bestuursleden gevonden. In
september 2021 is de penningmeester opgevolgd door Aard Brouwer. In februari 2022 is de
bioloog Cornelis Fokker tot het bestuur toegetreden. Bestuursleden krijgen voor hun inzet
geen beloning.
Het bestuur heeft in 2021 onderzocht of voldaan is aan de
WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die vanaf 1
juli 2021 van toepassing is. Grote aanpassingen van de statuten
waren niet nodig. Wel heeft het bestuur een tweetal financiële
reglementen opgesteld, die moeten waarborgen dat individuele
bestuursleden geen handelingen kunnen uitvoeren die tot grote
financiële risico’s voor de stichting kunnen leiden.
Daarnaast heeft de stichting in 2021 voldaan aan de
verplichtingen die de Handelsregisterwet en de Wet ter Voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft) de stichting opleggen. Alle bestuursleden zijn als UBO
opgegeven.
Rijsoord, mei 2022
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Staat van baten en lasten over 2021
Bedragen in euro’s

Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

- van particulieren
- subsidies van overheden
- beheersvergoeding SBB
- van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten

853
1.500
1.050
1.000
4.403

550
3.450
1.050
5.050

548
1.050
1.598

- excursies
- overige baten
Som van de baten

1.146
747
6.296

350
1.350
6.750

640
2.238

1.411
1.360
3.416
6.187

2.000
1.600
1.600
5.200

1.545
128
1.673

109

1.550

565

-

-

-

Saldo van baten en lasten

109

1.550

565

Bestemming saldo van baten en lasten:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserve
- overige reserves

109
-

1.550
-

565
-

Baten

Lasten
Beheerskosten SBB
Afschrijvingskosten
Overige kosten
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
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Balans 31 december 2021
(na resultaatbestemming)
Bedragen in euro’s

31 december
2021

31 december
2020

2.803

5.547

4.050
109
11.366
18.328

10.231
15.778

8.069

10.580

750
1.950
6.050
1.509
18.328

1.755
3.443
15.778

Activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Nog te ontvangen subsidies
Overlopende activa
Liquide middelen
Totaal
Passiva
Continuïteitsreserve
Voorzieningen
Crediteuren
Nog te besteden subsidies
Overlopende passiva
Totaal
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Toelichting algemeen
Algemeen
Stichting Natuurbeheer Waalbos is opgericht op 13 januari 2015. De stichting is gevestigd
aan Rijksstraatweg 28 in Rijsoord en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 62 493 906.
Stichting Natuurbeheer heeft de ANBI-status. Op 18 juni 2019 heeft de Belastingdienst deze
status voor het laatst bevestigd. Door de ANBI-status kunnen donaties aan de stichting bij de
aangifte Inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrekposten worden beschouwd. Het
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de stichting is
854 839 471.
Richtlijn
Bij de financiële verantwoording is gebruik gemaakt van de Richtlijn Kleine Organisatieszonder-winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640).
Grondslagen balans
Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van betaalde prijzen. Vorderingen, schulden
en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de
afschrijvingen. Afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs. Indien van toepassing wordt rekening gehouden met een residuwaarde.
Voorraden bestaan uit artikelen die voor de verkoop zijn bestemd. Ze worden gewaardeerd
op vervaardigingsprijs.
Bestemmingsreserves zien toe op het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd,
omdat het bestuur van de stichting aan dit deel een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft
gegeven. Bestemmingsfondsen zien toe op het deel van het eigen vermogen dat wordt
afgezonderd omdat daaraan door derden een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven.
De voorziening groot onderhoud is een voorziening ter gelijkmatige verdeling van de lasten
van groot onderhoud van de machines. De omvang van de voorziening wordt bepaald op
basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. Het uitgevoerde onderhoud
wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

8

Grondslag staat van baten en lasten
Baten en lasten worden bepaald op basis van de hiervoor vermelde grondslagen. Zij worden
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Positieve resultaten worden verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn verricht en afgerond. Negatieve resultaten
worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.
Baten en lasten van activiteiten die per balansdatum nog niet zijn afgerond worden verantwoord als respectievelijk vooruit ontvangen en vooruitbetaald.
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Toelichting balans
Materiële vaste activa

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

31 december
2021

31 december
2020

7.916
5.113
2.803

6.980
1.433
5.547

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Inrichting
Boekwaarde 1 januari 2021
Investeringen
Aanpassingen/herrubricering
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde 31 december 2021

Inventaris

Machines

Overige

Totaal

865
12
- 572
- 288
17

4.682
- 3.081
- 631
970

96
+ 1.034
- 380
750

5.547
1.236
- 2.620
- 1.360
2.803

1.127
- 61
1.066

De inrichting heeft betrekking op aan het Bezoekerscentrum ‘IJsvogel’ verbonden meubilair,
waarin het gereedschap van de stichting wordt opgeslagen.
Over 2020 zijn een aantal afschrijvingen niet verwerkt. De oorzaak kon niet met zekerheid
worden achterhaald. Deze afschrijvingen zijn in 2021 ingehaald en rechtstreeks in de
continuïteitsreserve verwerkt. Daarnaast heeft in 2021 een herrubricering van de materiële
vaste activa plaatsgevonden.
Niet alle materiële vaste activa zijn in de balans opgenomen. Dat geldt in het algemeen voor
materiële vaste activa die gefinancierd zijn uit subsidies – het ontvangen subsidiebedrag is in
dat geval ineens op de aanschafwaarde in mindering gebracht. De totale aanschafwaarde
van de materiële vaste activa bedraagt op 31 december 2021 ca. € 16.000.
Liquide middelen
De post liquide middelen bestaat uit een rekening-courant saldo bij de Regiobank. De
stichting kan vrij over dit saldo beschikken. Aan het rekening-courant zijn geen kredietfaciliteiten verbonden. De stichting houdt geen risicodragende beleggingen aan. In verband
met de negatieve vergoeding zijn in 2021 geen spaartegoeden aangehouden.
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Continuïteitsreserve
Het verloop van deze reserve is als volgt:
Stand 1 januari
Aanpassing waarde materiële vaste activa
Saldo staat van baten en lasten
Stand 31 december

2021

2020

10.580
- 2.620
109
8.069

9.703
312
565
10.580

Voorziening groot onderhoud
De machines die de stichting gebruikt naderen het tijdstip waarop grotere reparaties
noodzakelijk zijn. Ter egalisatie van de kosten is in 2021 een voorziening groot onderhoud
gevormd. De omvang van deze voorziening wordt bepaald met behulp van een meerjaren
onderhoudsplan.
Het verloop van deze reserve is als volgt:
Stand 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand 31 december
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2021

2020

750
750

-
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