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Breda, 1 juli 2020
Ref. SO/105556/2019 

Geacht bestuur,

OPDRACHT 

Hiermee rapporteren wij u omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden, die wij ingevolge uw opdracht
tot samenstellen van de jaarrekening van Stichting Markdal duurzaam en vitaal te Breda met betrekking
tot het boekjaar 2019 hebben verricht. 

                                                                                                                               SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Markdal duurzaam en vitaal te Breda is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de
staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Markdal duurzaam en vitaal. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitge-
voerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Breda, 1 juli 2020

Van Oers Accountancy & Advies

M.M.M. van der Schans
Accountant-Administratieconsulent
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BESTUURSVERSLAG

Het is een uniek ogenblik om verslag te doen. In het Markdal zijn we klaar om een voorlopig ontwerp en
definitief ontwerp te maken voor de 100 ha NatuurNetwerkBrabant in het stroomgebied van de Mark en
voor de nieuwe Mark zelf. Tegelijk zijn we klaar om de initiatiefnemers  de ruimte te geven om hun
plannen uit te voeren of te consolideren. Het VoorKeursAlternatief (VKA) is beschikbaar, de
bestemmingsplannen met bijbehorende MilieuEffectRapportage (MER) zijn door de gemeente raden
vastgesteld, na de selectie is het Ingenieursbureau beschikbaar.
Het afgeronde dekkingsplan geeft financiële duidelijkheid. 
De provincie en de vereniging kunnen afspraken maken voor het afronden van het gehele
NatuurNetwerkBrabant (NNB) in het Markdal en de instromende beken.   

De aanpak is soms lastig  maar steeds is er een oplossing gevonden in het werk om dicht bij de geest
van de samenwerking te blijven. Van binnen uitwerken met een gelijk speelveld en in de geest van de
omgevingswet lukt, met vallen en opstaan. Er is veel ervaring opgedaan, die ook gedeeld wordt met
anderen. De vereniging kan daar mee naar buiten treden en doet dat ook. 

Voor de Vereniging is de werksituatie en ervaring aanleiding om de “Challenge to Cooperate” aan te
gaan met alle partners die besturen of werken binnen de bestuurlijke organisaties. De veranderingen in
het werken worden ook mogelijk omdat het onderling vertrouwen sterker wordt. Dat geldt ook voor de
aanpassingen in de organisatie die de Vereniging heeft aangezet.
Zie voor meer informatie over werkwijze, organisatie en de overeenkomst tussen provincie en
vereniging en het proces dat daarbij hoort, het jaarverslag van de verenging en/of de website van
de vereniging: www.verenigingmardal.nl

Stand van zaken,  planvorming en uitvoering, en verwachting. 

Planvorming
Het Perspectief voor het Markdal vormt al een aantal jaren, en nog steeds, de basis voor het werk van
de stichting. Volgens deze plannen zijn de verwerving en beschikbaarheid van gronden mogelijk, net als
de realisatie van KRW en NNB. Het Perspectief is als omgevingsvisie ‘avant la lettre’ ook de basis voor
de conceptontwerpbestemmingsplannen en het VoorKeursAlternatief (VKA). De ervaring die we
opgedaan hebben is dat deze omgevingsvisie ingebed moeten worden in het gemeentelijk beleid,
onderdeel moet worden van het beleid.

Uitvoering: Beschikbaarheid gronden:
We komen elk jaar een stapje verder en datgene wat in 2019 verder ontwikkeld is aan de plannen, biedt
een goede basis voor verdere uitbouw en concretisering. Zo konden er ook in 2019 nog gronden
beschikbaar komen, in aanvulling op de eerdere transacties, de afgelopen jaren. Bij het in werking
treden van het bestemmingsplan worden de overige ha’s toegevoegd om het totaal van de
overeengekomen 100 ha te voltooien. Onmisbaar blijft de bereidheid van grondeigenaren om mee te
werken en samen de overeengekomen doelen te realiseren. Steeds duidelijker blijkt dat beduidend meer
gronden dan de overeengekomen 102 ha beschikbaar komen. Dat is inclusief gronden in Ulvenhout en
aan de Strijbeekse Beek en ook ‘buffer’ gronden langs de Strijbeekse Heide en verspreid liggende kavels
in het NNB-gebied. De provincie heeft aangegeven dat voor het beschikbaar maken van aanvullende
gronden een overeenkomst met het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) gesloten dient te worden door
de Vereniging. Aan deze overeenkomst wordt gewerkt. De eerdere wijze van financiering van de
afwaardering van gronden door de provincie komt hiervoor in de plaats.  

Realisatie KRW en NNB
Met deze aanvullingen wordt niet alleen het uitvoeringsprogramma gerealiseerd, maar ook de totale
NNB- en KRW-opgave in het Markdal, langs de Chaamse Beek, de Galderse Beek en de Kerzelse beek.
Door de verwerving en inrichting van deze beschikbare gronden krijgen water en natuur in het Markdal
en in de instromende zijbeken een robuuste vorm. Dit werkt door naar een veel groter gebied. Dit
versterkt de samenhang van de natuurgebieden en zorgt ervoor dat de doelen van de KRW bereikt
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kunnen worden. Daarmee wordt de intentie van zowel de provincie als van de vereniging om te komen
tot een robuust natuurnetwerk werkelijkheid. 

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen
De Nadere regels, de herbegrenzing van het NNB en de beide bestemmingsplannen zijn in 2019
vastgesteld door resp. de provincie en de gemeenten Alphen-Chaam en Breda. Tegen de
bestemmingsplannen is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Tegen de besluiten van de provincie
is geen beroep mogelijk, aangezien het GS-besluiten van algemene aard zijn. De beroepstermijn voor
de bestemmingsplannen sluit eind maart 2020. Inmiddels( mrt 2020) weten we dat het bestemmingsplan
voor het grondgebied van de gemeente Breda onherroepelijk is. 
Een afzonderlijk en nieuw RO-bestemmingsplan traject in de volgende fase zal de ontwikkelzone
Strijbeek betreffen. Hier heeft de provincie door middel van een Nadere Regel ruimte gegeven tot
realisatie van het Perspectief voor Strijbeek dat de vereniging met bewoners heeft opgesteld in 2014.
Ook zit er een RO-traject in Ulvenhout aan te komen. Bij aankoop van een bestaand bedrijf ontstaat
ruimte voor nieuwe mogelijkheden aan de rand van Ulvenhout Zuid. In de loop van 2020 wordt duidelijk
hoe zich dit traject verder ontwikkelt. In de praktijk zijn de RO-trajecten lastig. De uitnodigende werkwijze
die de vereniging hanteert voor planvorming en betrokkenheid van binnenuit en met gelijk speelveld,
een werkwijze die aansluit bij de bedoelingen van de nieuwe Omgevingswet, valt niet overal goed; hier
moet nog een slag gemaakt worden. De procesmatige werkwijze van de vereniging staat op gespannen
voet met de procedure benadering van de bestuurlijke organisaties gebaseerd op de vertrouwde Wet
R.O.  Een praktijk een voorbeeld van de hierboven spanning tussen de leefwereld en de systeemwereld.

Agrarische bedrijven
Voor de verschillende agrarische bedrijven heeft het hele proces verschillende consequenties. Zo biedt
het mogelijkheden om meer aaneengesloten percelen te krijgen. Het biedt ook voor sommigen de
aanzet tot veranderingen naar een duurzamere en innovatievere bedrijfsvoering of een bedrijfssanering.
Wat vooral duidelijk voelbaar is, is dat de jarenlange druk om gronden af te staan voor natuurrealisatie
(EHS-NNB) het perspectief voor de bedrijven heeft beperkt en dat het hanteerbaar maken van deze
‘druk’ door vereveningstransacties, weer perspectief biedt voor de toekomst. Misschien zelfs een
duurzaam perspectief. 

Realisatie en Voorkeursalternatief (VKA) 
Met het waterschap wordt op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt, zoals in de
samenwerkingsovereenkomst (SOK) is aangegeven. De 100 ha beschikbare gronden bieden de ruimte
voor de nieuwe loop van de vrijstromende Mark op basis van het Voorkeursalternatief (VKA). Eind 2020
heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV opdracht gekregen voor het uitwerken van een voorlopig
ontwerp voor de gehele Mark tussen de Belgische grens en een definitief ontwerp voor het traject tussen
de Belgische grens en de stuw bij Galder. De vereniging wordt samen met bewoners intensief betrokken
bij het ontwerp. Het waterschap is penvoerder, mede namens de vereniging. Financiering is als volgt
afgesproken en in voor het grote deel in voorzien:
• Hermeandering van de Mark en hydrologische maatregelen: waterschap
• Inrichting landnatuur: vereniging Markdal (hiertoe is een subsidie ontvangen van de provincie)
• Verbreding fietspaden, het aanleggen van wandelpaden en het aanleggen van fietsbruggen:     
            gemeenten
In de loop van 2020 worden de afspraken m.b.t. de feitelijke realisatie vastgelegd in een
realisatieovereenkomst tussen genoemde partijen.

Werkorganisatie en bestuurlijke begeleiding
Voor een goede afstemming in de diverse procedures van provincie, gemeenten en waterschap wordt
steeds intensiever gewerkt in het breed bestuurlijk overleg (BBO) waarin de gedeputeerde van de
provincie, de wethouders van de gemeente Alphen-Chaam en Breda en het verantwoordelijke DB-lid
van het waterschap samen met de twee bestuursleden van de vereniging richting geven aan de
werkzaamheden. Dit betreft naast de planvorming onder andere ook het ruimtelijke ordeningstraject (met
name het meerwaardetraject binnen de Verordening Ruimte), de uitvoering en de communicatie.
Specifiek voor de bestuurlijke begeleiding van planvorming en latere uitvoering van het VKA is er
frequent overleg in het stuurteam van het waterschap en vereniging. 
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Dit bestaat uit twee dagelijks bestuursleden van de vereniging en een bestuurder en een directielid van
het waterschap. Deze overleggen bewijzen hun nut om de complex geworden planprocessen en
procedures richting en effect te geven. 
Naast het bestuurlijk overleg is er partneroverleg gericht op het realiseren van het VKA en gericht op
coherente communicatie tussen de partners naar bewoners, deelnemers en betrokkenen toe.

Financiële hoofdzaken stichting Markdal  
Op 24 mei 2016 werd de derde provinciale bijdrage conform de overeenkomst met de provincie Noord-
Brabant ad € 3.003.000,= ontvangen. Vervolgens werd op 31 mei 2016 van de gemeente Breda een
bedrag voor de eerste twee termijnen ad € 66.000,= ontvangen. In 2016 werd voor het eerst een
overeenkomst voor particulier natuurbeheer op voorheen agrarische grond gesloten. Het inrichtingsplan
bij de kwalitatieve verplichting werd in overleg met de provincie opgesteld, conform de overeenkomst.  

De totale oppervlakte beschikbare grond, na verwerving of het afsluiten van andere overeenkomsten in
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019, is na vaststelling van het bestemmingsplan in 2019 meer dan
100 ha. Verdere grondaankopen zijn voorbereid en zullen voor 2021 worden afgerond. Reeds
beschikbare gronden worden kortlopend en onder voorwaarden voor duurzaam beheer verpacht.  

Voor verdere details verwijzen wij u naar het financiële jaarverslag. Aangezien door het bestuur van de
stichting moeilijk is in te schatten wat de ontvangsten en uitgaven zijn voor 2020, is derhalve een
summiere begroting opgesteld. Voorts is het resultaat van de stichting toegevoegd aan de overige
reserves van de stichting.  

Buiten de financiële aspecten gaat er ook veel om in de immateriële inzet van leden. De inzet van
bestuur en leden is weer gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.   

Begroting 2020    

Baten    
Inkomsten                              
Subsidie van provincie                                    €        5.100.000              
Subsidie gemeente Breda          €            100.000            
Subsidie gemeente Alphen-Chaam                 €              50.000
Pachtopbrengsten                       €             20.000
Markhoeve                                                       €                p.m.

Som der baten                     € 5.270.000

Lasten    
Kosten beheer en administratie                        
Verzekeringen                       €          14.000     
Accountantskosten           €          14.000     
                        
Besteed aan doelstelling   
Procesmanaging incl. 
secretariële en comm. ondersteuning zzp.       €        250.000  
ondersteuning  proces door vereniging           €           8.000
Transactiekosten           €       400.000
Aankoop gronden                        €    4.500.000
Inrichting                          €              pm
Markhoeve                                                        €              pm
Inrichting                                                           €       112.500

Som der lasten                                             € 5.298.000

Saldo van baten en lasten                                                                  €  - 28.000    
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Algemene informatie over de stichting Markdal duurzaam en vitaal
De statuten van de stichting zijn openbaar en gepubliceerd op de website van de vereniging Markdal
duurzaam en vitaal. Samenhangend met de organisatorische veranderingen die per 1 januari 2020
vastere vorm krijgen zullen de statuten aangepast worden.

In 2019 zijn als leden van het Dagelijks Bestuur door de Algemene Ledenvergadering benoemd: 
1. mevrouw E.W. Kegge - Rattink, in de functie van voorzitter; 
2. de heer J.P.M. Roovers, in de functie van penningmeester; 
3. de heer J.A. van Riet, in de functie van secretaris;
4. de heer J.W.M. Langeveld, in de functie van bestuurslid welke als plaatsvervangend voorzitter zal
fungeren. 

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar en zijn daarna onbeperkt
onmiddellijk herbenoembaar. 

Bestuursleden ontvangen geen bezoldigingsvergoeding, maar uitsluitend - net als andere leden van de
vereniging - de vergoeding van gemaakte onkosten. De hierboven genoemde bestuursleden hebben
diverse functies in maatschappelijke organisaties. Deze zijn eveneens onbezoldigd. De genoemde
diverse functies mogen niet strijdig zijn en mogen geen strijdigheid opleveren met de doelstellingen van
de Vereniging, maar dienen vanwege de diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid een meerwaarde
te hebben. 

Toezicht
Het betreft hier het toezicht op uit te voeren projecten en handelingen. Ten behoeve van de
overeenkomst van 6 november 2013 tussen de provincie Noord Brabant en de vereniging en stichting
Markdal duurzaam en vitaal is het periodieke en structurele overleg met rapportage en toezicht op
voortgang en besteding van de middelen georganiseerd. Op eenzelfde wijze zijn de gemeenten Alphen-
Chaam en Breda betrokken. Naast deze externe vorm van toezicht wordt ook een Raad van Toezicht
operationeel. 

In de loop van 2019 heeft de Raad van Toezicht haar rol in het proces van de Stichting gekregen. In de
ALV van mei 2019 is de samenstelling van de raad bekrachtigd. De Raad bestaat uit: 
Dhr. T. van der Weijden
Dhr. J. Schipper 
Mevr. I. Bakkers

Organisatie van de stichting
De bestuursleden zijn onbezoldigd zodat dit geen lasten voor de stichting oplevert. De stichting heeft
statutair -zoals eveneens eerder vermeld- ten doel: 
a. het in opdracht van de vereniging Markdal duurzaam en vitaal realiseren van plannen en
            projecten
            conform het doel van de vereniging. 
b. het beheren van financiële middelen ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden in het
            Markdal Duurzaam en Vitaal, hierna te noemen: de vereniging; 
c. het beheren van de gelden van de vereniging; 

Daarmee is de stichting uitvoerend aan de aangegane overeenkomsten die zijn gebaseerd op de visie
‘Samenhang Brengende Kijk’ (SBK), plannen en de richtingwijzers zoals die zijn en worden ontwikkeld
door de vereniging in haar werkgroepen en tijdens bewonerssessies. Deze zijn open voor iedereen die
zich bij het  Markdal betrokken voelt, leden en niet leden: het “netwerk” van het Markdal. Deze ‘kijk’ komt
tot concretisering in de projecten die worden aangegaan met derden. De stichting voert deze
projecten/werkzaamheden uit. Om de taken en projecten van de stichting uit te kunnen voeren is sinds
2013 een procesmanager ingehuurd van het Bureau van Miert: dhr. M. van Miert. In 2018 zijn tijdelijke
contracten gecontinueerd voor communicatie met Marian Hulshof en voor secretariële ondersteuning
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met Mascha Norbart, alle twee ook werkend vanuit een eigen bureau. 

Evenals eerdere jaren kon ook dit jaar een beroep gedaan worden op Ardie van Honk voor de
ontwikkeling van Markhoeve zonder dat het kostenconsequenties had voor de stichting. Onder de
verantwoordelijkheid van de heer Van Miert werken in een werkteam een aantal personen die
beschikbaar zijn gesteld door de provincie Noord-Brabant. Verrekening van de inzet van personen
gebeurt op basis van urenverantwoording. 

In de werkteams zijn op gezette tijden in wisselende samenstelling medewerkers van de gemeenten
Alphen-Chaam en Breda en waterschap Brabantse Delta werkzaam. Er is en wordt op verschillende
tijdstippen een beroep gedaan op adviesbureaus. De stichting is verantwoordelijk voor het uitvoerende
werk, dat volgt uit de overeenkomst met de provincie om maatregelen voor de KRW uit te voeren en
daartoe 100 ha NNB te realiseren. Zij is ook verantwoordelijk voor de aanvullende werkzaamheden die
uit deze overeenkomst voortvloeien. 

Activiteiten van de stichting omvatten onder andere: 

-          het overleg met grondeigenaren over de beschikbaarheid van gronden, middels verwerving,
           kavelruil of andere vormen van verevening, 
-          het vastleggen van afspraken en assisteren bij het sluiten van overeenkomsten ten behoeve
           hiervan, 
-          daartoe het laten taxeren -conform de overeenkomst met de provincie- van de te verwerven   
           gronden en het milieutechnisch laten onderzoeken van de kwaliteit van de betrokken gronden,
-          zorgen voor de benodigde volmachten voor het Dagelijks Bestuur van de stichting en het
notarieel
           laten vastleggen van de aankoop en transactie van de voor de doelstellingen van de vereniging
te
           verwerven gronden, 
-          het technisch voorbereiden en uitvoeren van werken ten behoeve van de KRW in samenwerking

           met het waterschap,
-          afspraken maken over de wijze van realisatie, 
-          het zorgdragen voor de RO-facilitering van de maatregelen conform de provinciale Verordening
           Ruimte, waaronder volgens nadere regels invulling geven aan het provinciale traject van
           meerwaarde,
-          het bevorderen van een met de bestuurlijke partners afgestemde communicatie over de
ruimtelijke
           procedures,
-          het voeren van overleg hiertoe en het zo nodig opstellen van een plan in het provinciale
           meerwaarde
           traject, 
-          het zichtbaar maken van de mogelijkheden om aanvullend op de overeenkomst dezelfde
           provinciale
           doelen te verwezenlijken,
-          na verwerving zorgdragen voor de financiële afwikkeling van het beheer van de verworven
           gronden,
-          beheer van de financiën, waaronder het overleg met de provincie en de medefinanciers,
-          rapportage over en verantwoording van de financiën aan provincie en medefinanciers,
-          bewaken van tijdig beschikbaar komen van fondsen van de provincie en van medefinanciers,
-          het op tijdelijke basis verpachten van de provinciale en eigen stichtingsgronden, 
-          al datgene dat volgt uit de statuten van de stichting. 

Aan de vereniging Markdal duurzaam en vitaal is de ANBI status toegekend. Dit biedt fiscaal gunstige
mogelijkheden voor diegenen die de vereniging en daarmee het doel een ‘duurzaam en vitaal Markdal’
met een gift willen steunen. De middelen kunnen ten gunste komen van de stichting om
uitvoeringsactiviteiten mogelijk te maken. 
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Slot en vervolg
2019 was een druk, intensief jaar voor de stichting, in samenwerking met actieve leden, bewoners en 
andere betrokkenen van verenigingen, gemeenten provincie en waterschap. De verwerking van reacties 
en suggesties voor het ontwerpbestemmingsplan nam veel tijd in beslag, zonder dat dit naar buiten toe 
al direct zichtbare resultaten gaf. Het proces waaraan we samen werken heeft vaste  vorm gekregen. 
Belangrijke stappen zijn gezet om de uitvoering voor te bereiden, de beschikbaarheid van gronden af te 
ronden, alsook dit te verankeren in anterieure overeenkomsten en afspraken ten behoeve van  het 
ontwerpbestemmingsplan. Het werk is, blijft en wordt de komende jaren complexer. 
De contouren zijn duidelijk geworden. Het andersom werken biedt meer ruimte voor de bewoners en de 
samenleving in ruime zin. ‘Van binnenuit’ worden ook onconventionele paden bewandeld. Het lijkt erop 
dat dit leidt tot betere resultaten. 
Zoals in de inleidende zinnen gesteld: we zijn klaar om 2020 in te gaan. Alles uitvoeringsklaar te maken 
en hopelijk begin 2021 de schop in de grond te zetten en tegelijk met een ruimere overeenkomst het 
gehele NNB plan met KRW maatregelen te plannen en uit te voeren met iedereen in hr of zijn eigen rol 
in het “Markdalnetwerk”. Met elkaar, op een gelijk speelveld, van binnen uit komen tot een optimaal 
resultaat. 

Tot slot: 
De in besluitvorming vastgelegde beleidsambities voor het Markdal worden op relatief korte termijn van 
enkele jaren realiseerbaar. Daarmee ontstaat een duidelijk perspectief voor bewoners. Dat is een breuk 
met het verleden waarin het nooit lukte om dit tot stand te brengen. Verder krijgen natuur en water 
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden om land- en tuinbouw vitaal te 
laten verduurzamen. En wordt ‘al werkende weg’ bijgedragen aan bestuurlijke verandering en 
vernieuwing in de bestuurlijke organisaties van gemeenten, waterschap en provincie.

Getekend door het per 20 januari 2020 door de algemene ledenveragdering gekozen huidige bestuur en 
de leden van de Raad van Toezicht.

Breda, 01-07-2020

J.W.M. Langeveld  J.P.M. Roovers    E.W. Kegge - Rattink
Voorzitter       Penningmeester  Secretaris

C. Hornstra M.A.A.C. Jansen   R.H. Dijkman
Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid  Algemeen bestuurslid

J.W. Schipper     I.J.P. Bakkers  T.A.G.M. van der Weijden 
Raad van toezicht Raad van toezicht   Raad van toezicht 
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JAARREKENING

  BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming)

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €
ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 4.275.633 4.267.956
Inventarissen 7.252 -

4.282.885 4.267.956

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 170.498 3.219
Overige vorderingen en overlopende
activa 31.212 31.579

201.710 34.798

Liquide middelen 1.628.336 833.998

6.112.931 5.136.752
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Stichting Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €
PASSIVA

Reserves en fondsen
Overige reserves 90.531 59.566
Bestemmingsfonds 5.927.467 5.073.676

6.017.998 5.133.242

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 37.717 -
Overige schulden en overlopende
passiva 57.216 3.510

94.933 3.510

6.112.931 5.136.752
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Stichting Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018

€ € € €

Baten
Subsidies van overheden 1.064.300 186.000
Pachtopbrengsten 32.917 27.752
Proefvelden 45.000 -
Initiatiefnemers 156.417 -
Overige inkomsten 200 -

1.298.834 213.752

Lasten
Besteed aan doelstelling 382.968 332.809
Kosten beheer en administratie 23.063 32.026
Kosten procesondersteuning 8.000 8.000

Totaal van som der kosten 414.031 372.835

Totaal van bedrijfsresultaat 884.803 -159.083

Kosten beheer gelden -48 1.839

Totaal van netto resultaat 884.755 -157.244

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging / onttrekking aan:
Overige reserves 30.965 25.913
Bestemmingsfonds 853.790 -183.157

884.755 -157.244
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Stichting Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Markdal duurzaam en vitaal is feitelijk en statutair gevestigd op Piet Avontuurstraat 90, 4818
TH te Breda en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 57443467.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Markdal duurzaam en vitaal bestaan voornamelijk uit:
a. het in opdracht van de vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal realiseren van plannen en projecten
conform het doel van de vereniging.
b. het verwerven van financiële middelen ten behoeve van de Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal,
hierna te benoemen: de vereniging.
c. het beheren van gelden van de vereniging. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De  jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor Richtlijn Fondsenwervende Instellingen.
Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten zoals taxatiekosten en grondbewerking. Er wordt
niet afgeschreven op de gronden. 

Subsidies op investeringen worden niet in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
van de activa, omdat de subsidies daar niet direct betrekking op hebben.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Subsidiebaten

De Stichting zal, op basis van de door de provincie Noord-Brabant afgegeven aangepaste
subsidiebeschikking d.d. 16 december 2019, in totaal € 7.107.243 subsidie ontvangen ten behoeve van
het verwerven van nieuwe natuur, ecologisch inrichten van de verworven natuur en programmamatisch
uitwerken van het leefgebiedsplan met betrekking tot het Markdal. Per 31-12-2018 is er reeds €
6.086.000 van deze subsidie uitgekeerd.
Daarnaast is er in 2018 een subsidie verstrekt door de Gemeente Breda. Er is in totaal € 99.000 subsidie
verstekt ten behoeve van het Markdalproject. In 2019 is er € 1.031.300 als voorschot ontvangen van de
provincie Noord-Brabant. 

De ontvangsten van subsidies worden als baten verantwoord in de periode van ontvangst. De lasten met
betrekking tot de besteding aan doelstellingen worden verantwoord op het moment dat de uitgaven
plaatsvinden.

Lasten

De kosten uit eigen fondsenwerving en de kosten beheer en administratie worden bepaald op historische
basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Rentebaten- en lasten
De rentebaten betreffen de van derden ontvangen en te ontvangen aan rente over het boekjaar. De
rentelasten betreffen de betaalde en te betalen bedragen aan rente over het boekjaar. 
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Stichting Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

                                                                                                                               TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsge-
bouwen en -

terreinen

Inventarissen Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 4.267.956 - 4.267.956

Boekwaarde per 1 januari 2019 4.267.956 - 4.267.956

Mutaties 
Investeringen 7.677 8.289 15.966
Afschrijvingen - -1.037 -1.037

Saldo mutaties 7.677 7.252 14.929

Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 4.275.633 8.289 4.283.922
Cumulatieve afschrijvingen - -1.037 -1.037
Boekwaarde per
31 december 2019 4.275.633 7.252 4.282.885

Afschrijvingspercentages 0% 20%

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €
Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren (initiatiefnemers) 170.498 3.219

Er is geen voorziening dubieuze debiteuren noodzakelijk.
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Stichting Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

31-12-2019 31-12-2018

€ €
Overige vorderingen en overlopende activa

Vordering Vereniging Markdal duurzaam en vitaal 30.962 30.962
Vooruitbetaalde algemene kosten 250 617

31.212 31.579

Liquide middelen

Rabobank 46.234 42.004
Rabobank spaarrekening 1.582.102 791.994

1.628.336 833.998

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en terstond opeisbaar.

PASSIVA 

Reserves en fondsen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Overige
reserves

Bestemming
sfonds

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2019 59.566 5.073.676 5.133.242
Mutatie uit resultaatverdeling 30.965 853.791 884.756

Stand per 31 december 2019 90.531 5.927.467 6.017.998

Het bestemmingsfonds is gereserveerd voor het uitvoeringsprogramma Markdal. Het
uitvoeringsprogramma heeft betrekking op de volgende thema's:
- werving van nieuwe natuur;
- ecologische inrichting van de verworven nieuwe natuur;
- programmatische uitwerking leefgebiedsplan.

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018

€ €
Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen kostenfacturen 51.707 -
Te betalen accountantskosten 3.509 3.510
Te betalen kosten procesondersteuning Vereniging Markdal duurzaam en
vitaal 2.000 -

57.216 3.510
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Stichting Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

  TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018

€ €
Baten

Subsidies van overheden 1.064.300 186.000
Initiatiefnemers 156.417 -
Proefvelden 45.000 -
Overige inkomsten 200 -
Pachtopbrengsten 32.917 27.752

1.298.834 213.752

Informatieverschaffing over baten

De subsidies hebben een structureel karakter.

Besteed aan doelstelling

Kosten procesmanagment 174.820 185.057
Kosten bestemmingsplan 107.897 28.655
Kosten proefvelden 43.972 -
Kosten adviseurs 25.718 70.077
Kosten communicatie 10.681 18.401
Vaste lasten 3.058 1.799
Ecologisch advies - 19.405
Overige kosten besteed aan doelstelling 16.822 9.415

382.968 332.809

Gemiddeld aantal werknemers

2019
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers -

2018
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers -
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Stichting Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

2019 2018

€ €
Kosten beheer en administratie

Reiskostenvergoedingen 5.304 2.603
Verzekeringen 4.488 3.668
Bijdrage aan nieuw collectief documentatie systeem 3.000 -
Onkostenvergoedingen 2.765 -
Accountantskosten 2.462 5.901
Advieskosten 1.715 14.170
Afschijvingskosten inventaris 1.037 -
Drukwerk 908 -
Kosten automatisering 742 5.592
Te verwerken kosten i.v.m. digitaal documentatie systeem 547 -
Kantoorbenodigdheden 79 -
Overige algemene kosten 16 92

23.063 32.026

Kosten procesondersteuning

Bijdrage procesondersteuning Vereniging Markdal duurzaam en vitaal 8.000 8.000

Kosten beheer gelden

Bankrente en-kosten -48 1.839

Breda, 1 juli 2020

Stichting Markdal duurzaam en vitaal

Het bestuur

J.W.M. Langeveld J.P.M. Roovers E.W. Kegge - Rattink
Voorzitter Penningmeester Secretaris

C. Hornstra M.A.A.C. Jansen R.H. Dijkman
Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid

J.W. Schipper I.J.P. Bakkers T.A.G.M. van der Weijden
Raad van toezicht Raad van toezicht Raad van toezicht
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Ondertekening

Beste klant, op deze pagina wordt inzichtelijk gemaakt wie er namens Van Oers en u als cliënt
digitaal hebben ondertekend. 
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