Jaarrekening Stichting Familie- en vriendenfonds “Het Beekenbos”
jaar 2021

Balans
Activa
Bosgrond
Bank

Resultatenrekening

31-12-2021
€
68.000,00
46.381,08
114.381,08
2021

31-12-2020
€
46.000,00
20.923,19
66.923,19

Eigen vermogen
Verplichting 2021

2020

Lasten
€
Communicatie
119,86
Bankkosten
-Inrichting- en beheerkosten
1.692,71
Bestuurskosten
453,03
Vrijwilligersvergoeding
72,60
Totaal
2.338,20
Jaarresultaat
+ 25.457,89
27.796,09

Passiva

31-12-2021
€
92.381,08
22.000,00
114.381,08
2021

31-12-2020
€
66.923,19
66.923,19
2020

Baten
€
86,04
184,39
459,32
43,98
…………….
773,73
+ 11.060,30
11.834,03

Bestuurskosten
Beheerbijdrage SNL
Donaties
Periodieke giften
Subsidie

€
20,65
195,03
11.895,41
10.685,00
5.000,00

€
-195,03
3.439,00
8.200,00
--

27.796,09

11.834,03

Toelichting
In 2016 is de stichting Het Beekenbos opgericht. De stichting is een familie- en vriendenfonds dat zicht richt op
het compenseren van hun CO2 uitstoot en hun ecologische voetafdruk door het aanplanten cq in stand houden
van bos/hoogveen. Hiermee leveren ze ook zelf een bijdrage aan de vermindering van klimaatverandering en
natuurverlies. Het streven is om in een periode van minimaal 4 jaar (vanaf heden) 15 – 20 ha in eigendom te
hebben. Iedereen kan aan het fonds doneren. Het fonds heeft de ANBI status.
BALANS (bezittingen en schulden)
Bosgrond
Op 31 december 2021 beheert de stichting 2 bospercelen,. De totale oppervlakte samen bedraagt 5 ha 11 are
en 20 ca, met een waarde van € 67.000,00 :
1 – Op 19 december 2017 is een perceel bosgrond aangeschaft. Het perceel is gelegen aan de Bergbosweg te
Budel, kadastrale gemeente Budel H nummer 445. De oppervlakte bedraagt 4 ha, 42a en 35ca. De grond
wordt gewaardeerd op de aankoopprijs, zijnde € 46.000,00.
2- Op 18 oktober 2021 ondertekende de stichting een verkoopovereenkomst met de Provincie Noord-Brabant
(via GOB), voor de aankoop van twee onroerende zaken gelegen te Budel aan de Keunenhoek, nl. kadastrale
gemeente Budel K nummers 628 en 630. De oppervlakte bedraagt in totaal 0 ha 68 are en 85 ca (resp. 0 ha 47
are en 00 ca en 0 ha 21 are en 85 ca). Met de provincie is afgesproken dat de stichting vanaf 1 november 2021
eigenaar van de grond is (en de inrichtingswerkzaamheden kan oppakken), doch dat de betaling van de
koopprijs later plaats vindt via de notaris bij het passeren van de akte van levering. De grond wordt
gewaardeerd op de aankoopprijs zijnde € 21.000,00. Deze aankoopprijs wordt (samen met de verwachte
notariskosten van 1.000 €) opgenomen, als verplichting 2021 Keunenhoek.
Bank
Het betreft het direct opvraagbare saldo op de rekening van Triodosbank (NL45TRIO00391161040) per 31
december 2021.
De stichting heeft ook een spaarrekening bij de Triodosbank (NL47TRIO2025063245). Deze rekening is tot nu
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toe nog niet gebruikt (heeft een saldo nul) en deze is dus buiten beschouwing gelaten. De bankgegevens
betreffen dus de betaalrekening. Alle kosten en baten over 2021 liepen via de betaalrekening.

RESULTATENREKENING (kosten en opbrengsten)
Baten
Donaties en periodieke giften
De inkomsten van de stichting bestaan met name uit donaties en periodieke giften. Voor de inrichting en
aanschaf van bomen voor de recent verworven percelen Keunenhoek is een extra fund-actie opgepakt.
Hierdoor zijn veel meer donaties ontvangen dan in voorgaande jaren. .
Beheerbijdrage SNL
Dit Is de (jaarlijkse) provinciale SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) subsidie die voor het perceel
Bergbosweg in 2021, via de Stichting Steunpunt Boseigenaren, ontvangen is.
Subsidie
In 2021 ontvingen we van Trees for All een eenmalige subsidie, als bijdrage in de aanschaf van bomen en
struiken voor zowel de locatie Bergbosweg als Keunenhoek.
Lasten
Communicatie
Dit zijn (abonnements)kosten gemaakt voor de webhosting-dienst (Greenhost, Virtual Private Server) en het
onderhoud van de website https://Beekenbos.eu
Inrichting- en beheerkosten
In 2021 zijn kosten gemaakt voor het onderhoud van het perceel Bergbosweg en de aankoop en aanleg van het
perceel Keunenhoek. Respectievelijk bedragen deze onkosten € 82,44 € en € 1.597,00.
Bestuurskosten
Dit zijn de kosten die het bestuur gemaakt heeft voor de algehele werking van de stichting: onkosten voor
raadpleging Kadaster, gebruikskosten Triodosbank, kosten tbv de KPN E-herkenning, aankoop
dank/geschenkbonnen voor mensen die zich bovenmatig voor de stichting ingezet hebben, …
Vrijwilligersvergoeding
In 2021 is een vrijwilligersvergoeding betaald ad € 72,60.
Jaarresultaat
Het jaarresultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.
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