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Almere, 25 mei 2018.

1. OPDRACHT

Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Bosland
samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de
hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u als zijnde het bestuur van de stichting.
Onze werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en
samenvatten van de door u aangeleverde financiële gegevens. Het invoeren van
deze gegevens in een geautomatiseerd boekhoudsysteem en het samenstellen van
een jaarrekening.
De aard en de omvang van de werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld
in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

2. RESULTAAT BOEKJAAR
Het boekjaar 2017 laat een resultaat zien van € 5.398,-, terwijl het boekjaar
2016 afgesloten is met een resultaat van € 0,-.
In dit rapport wordt een nadere toelichting op het resultaat en vermogen gegeven.
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3. BESTUURSVERSLAG
In de loop van 2017 bleek het oorspronkelijke ontwerp niet realiseerbaar.
De geplande afwerking rond de top van de berg met de platen van cortenstaal ging ver
boven de begroting uit. Bij de aanbesteding deden zich meer vragen voor die aanleiding
gaven om de plannen aan te passen. Zo was de beoogde afwerking van het bergpad niet
gebruiksvriendelijk en er moesten maatregelen genomen worden vanwege de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop; een voortwoekerende plant doe een drastische
bestrijding vergt. Er is contact gelegd met een schaapsherder over begrazing van de berg.
Daarvoor was het nodig om te zorgen voor extra beveiliging in de vorm van sloten en hekjes.
Dat alles leidde er toe dat het ontwerp van het monument op de top is aangepast tot een
nieuw ontwerp van Gijs Frieling en Sajosha Talirz. Het monument bestaat uit een mozaïek
van de plankaart van Almere; een deel van een gedicht van Dirk Frieling en bijzondere banken.
In de loop van het jaar zijn stappen gezet voor het vinden van extra budget met bijdragen van
het Cultuurfonds Almere en het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland. Die bijdragen zijn
gerealiseerd zodat de uitvoering voor Reimert BV ter hand kon worden genomen.
In september is de berg, Almere Boven, feestelijk in gebruik genomen met afronding,
na bijna 20 jaar van het ontwikkelen van het Museumbos, de 7 bijzondere bospercelen.
De bijeenkomst werd opgeluisterd met de aanwezigheid van de Commissaris van de Koning,
de heer Verbeek en de Burgemeester van Almere, de heer Weerwind.
Staatsbosbeheer heeft een belangrijke bijdrage geleverd met het aanleggen van prachtige
bospaden in het Museumbos.
Er zijn andere bospercelen waar het beheer nog bijzondere aandacht vergt, zoals het herstel
van In Eenzaamheid, de toegankelijkheid van het Labyrinth en de uitbouw van Tempo.
Voorts wordt nog gewerkt aan educatieve informatie samen met het Waterschap.
Aan het eind van het jaar zijn er voorbereidingen getroffen van het afsluiten en verantwoorden
van de subsidies, op basis van de controle en afgifte van de accountantsverklaring.
Dat is begin 2018 gerealiseerd.
De stichting heeft nog een bescheiden reserve aangehouden voor de finale oplevering van de
objecten in het Museumbos, waaronder nog enkele maaibeurten in 2018 en 2019 ter bestrijding
van de Japanse Duizendknoop.
De samenstelling van het bestuur is niet gewijzigd. De betstuurleden ontvangen geen vergoeding.
Jan de Vletter
voorzitter
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4. ALGEMEEN
De stichting is opgericht op 18 maart 1999.
De stichting heeft ten doel :
Het opzetten en instandhouden van een kleinschalige woonproject voor mensen
met een verstandelijke beperking.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Almere onder dossiernummer 34112622 (RSIN 808490655).
De stichting is niet btw-plichtig omdat er geen diensten of goederen aan derden
verricht c.q. geleverd worden.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017:
Voorzitter:
De heer J.W. de Vletter
Secretaris:
Mevrouw T.T. Frieling - van Osselen
Penningmeester:
De heer W.G. Faber
Bestuurslid:
Mevrouw M. Jongsma
Bestuurslid:
De heer J.F. de Hartog
Bestuurslid:
Mevrouw I. van Hooff
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
Namens VDL advies
L.C. van der Lichte
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Balans

Activa
Materiële vaste activa
Inventaris

31 december 2017

31 december 2016

-

-

Financiële vaste activa
Waarborgsom

-

-

Vlottende activa
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Transitoria

-

4.000
237
-

Liquide middelen
Bank
Kas

Totaal activa

45.456
-

4.237
145.951
-

45.456

145.951

45.456

150.188
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Passiva
Eigen Vermogen
Eigen vermogen

31 december 2017
29.971

31 december 2016
24.845

29.971
Voorzieningen
Reservering subsidie

15.213

24.845
122.518

15.213
Kortlopende schulden
Crediteuren
Te betalen bedragen
Transitoria

Totaal passiva

272
-

122.518
2.634
191
-

272

2.825

45.456

150.188
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Staat van baten en lasten

2017
Baten
Ontvangen subsidies
Ontvangen donatie/sponsoring
Ontvangen diversen

2016

14.250

Bruto omzetresultaat
Lasten
Projectkosten Museumbos
Kantoorkosten
Algemene kosten

18.750
14.250

107.306
164
4.723

18.750

15.303
125
629

Totale kosten

112.193

16.057

Bedrijfsresultaat

(97.943 )

2.693

210

(52 )

(98.153 )

2.745

(4.026 )
107.305

(2.745 )

5.126

-

Financiële baten en lasten
Resultaat voor bijzondere baten en lasten
Bijzondere baten en lasten
Dotatie/vrijval voorzieningen
RESULTAAT
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Toelichting balans per 31 december 2017
Algemene grondslagen bij de balans en exploitatierekening
De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen
nominale waarde.

Vlottende activa
Vorderingen
Alle vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van de
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Bij het bepalen van het resultaat zijn de opbrengsten en kosten, voor zover ze er betrekking op
hebben, toegerekend aan het boekjaar ongeacht of zij tot ontvangsten of uitgaven in het
boekjaar hebben geleid.
Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden
in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van
de jaarrekening.

-7-

Stichting Bosland
Toelichting op de balans

2017

2016

Materiële vaste activa
Voor zover van toepassing zie voor de specificatie bladzijde 9,
afschrijvingsoverzicht materiële vaste activa
Debiteuren
Deze post bestaat uit:
Openstaande verkoopfacturen op 31 december

Te ontvangen bedragen
De post betreft:
Te ontvangen rente bank

Liquide Middelen Bank
Stand per 31 december Rabobank rekening-courant
Stand per 31 december Rabobank rekening-courant

Eigen vermogen
Eigen vermogen per 1 januari
Resultaat lopend boekjaar volgens winst- en verliesrekening
Eigen vermogen 31 december
Reservering subsidie
Stand per 31 december
Dotatie lopend boekjaar
Vrijval lopend boekjaar

Crediteuren
De post bestaat uit:
Openstaande inkoopfacturen/-bonnen op 31 december

Te betalen bedragen
De post bestaat uit de volgende onderdelen:
Administratieksoten
Bankkosten 4e kwartaal
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-

4.000
4.000

-

237
237

10.822
34.634
45.456

854
145.097
145.951

24.845
5.126
29.971

24.845
24.845

122.518
(107.305 )
15.213

119.774
18.750
(16.006 )
122.518

-

-

272
272

176
15
191
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Toelichting staat van baten en lasten

2017

Subsidies
Gemeente Almere
Prins Bernard Cultuurfonds
St Cultuurfonds Almere
Donaties:
St. Vrienden van de Paviljoen
Projectkosten
Scope
Frieling
Buiting Advies
Van Rossum
Van Paridon/de Groot
Fijnaart
Reijmert
Van den Oever
Talirz
Diversen
Kantoorkosten
Telefoon, internet en TV
Porto
Overige kantoorkosten
Algemene kosten
Administratiekosten
Advieskosten
Bestuurskosten
Vergaderkosten
Bedrijfsverzekeringen
Representatiekosten
Investeringen < € 450
Evenementskosten
Vrijwilligersvergoeding
Overige algemene kosten
Rente- bankkosten
Bankkosten
Ontvangen rente
Bijzondere baten en lasten
Bijzondere baten (tonsel en Heidemij)
Bijzondere lasten
Vrijval/dotatie reservering subsidie
Vrijval
Dotatie
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2016

8.000
6.250
14.250

18.750
18.750

-

-

2.723
23.908
2.647
581
3.473
13.630
47.235
3.713
8.000
1.396
107.306

3.932
1.210
10.161
-

125
39
164

125
125

326
570
3.484
250
93
4.723

157
472
629

210
210

185
(237)
(52)

4.026
4.026

-

107.306
107.306

16.005
(18.750)
(2.745 )

15.303

