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Voorwoord
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer staat aan de vooravond van grote
veranderingen van het gebruik van de open ruimte en het platteland.
We kunnen niet om een aantal ontwikkelingen heen, die meer en meer
zichtbaar worden en die van grote invloed zijn op het gebruik van die open
ruimte. Temperatuurstijging, bodemdaling, zeespiegelstijging, veranderingen
in biodiversiteit, het verdwijnen van een aantal dier- en plantensoorten, de
toename van een aantal soorten die hier niet “thuis horen”, toenemende zorg
voor ons voedsel, grotere invloed van burgers en consumenten op onze manier
van productie van voedsel en bloembollen etc. Als je wilt kan je dit allemaal
negatief uitleggen, maar dat is nadrukkelijk wat Coöperatie De Groene Klaver
niet wil en niet doet!
Natuurlijk, er zijn zeer zeker grote zorgen over verschillende punten, maar
de uitdaging ligt juist om, binnen onze mogelijkheden, een positieve bijdrage
te leveren aan deze actuele zaken. Zoals we ooit zijn veranderd van een
kleinschalig, gemengd bedrijf met veel verschillende bedrijfstakken en
biodiversiteit naar meer gespecialiseerde en grootschaligere bedrijven,
kunnen we als de maatschappij dat wil ook nu veranderingen ondergaan
die bijdragen aan genoemde knelpunten. Bij zo’n aanbod hoort een zakelijke
benadering. Wat sommige maatschappelijke organisaties van ons vragen om te
extensiveren, te veranderen in Ot en Sien bedrijven zonder aan te geven waar
het verdienmodel in zit, staat haaks op het beleid om te komen tot een duurzame
toekomst. Bedrijven die gedwongen door maatschappelijke ontwikkelingen
in de gevarenzone komen, geen inkomen meer kunnen realiseren en moeten
verdwijnen, kunnen niet meer meewerken aan de broodnodige veranderingen
en maken een sector- en regio-brede aanpak moeilijker.
Zonder arrogant te willen lijken, we kunnen heel veel bereiken. Op het
gebied van bodemgezondheid, van waterkwaliteit, van luchtkwaliteit, van
biodiversiteit, van beleving van ons mooi Nederland, van herstel van biotopen,
van weidevogels, van bijenstand en last but not least op het produceren van
topvoedsel etc. Dan moeten we wel de ruimte krijgen om te leren en om aan te
passen. De uitdagingen zijn immers groot en complex. Daar hoort een andere
benadering en waardering bij van overheid, van consumenten en van onze
medeburgers dan de huidige. Een benadering van het creëren van nieuwe
verdienmodellen en bedrijfsvormen i.p.v. het opstapelen van verplichtingen en
taken zonder de juiste beloningen.
Daar hoort ook bij dat we zelf ook onze verantwoordelijkheden nemen t.a.v.
onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen. Als aan deze
voorwaarden wordt voldaan dan kunnen we een integrale aanpak starten
i.p.v. de opeenstapeling van huidige projecten zoals daar zijn: Verbeterplan,
Optimalisatieplan, Actieplan weidevogels, Natuurinclusieve landbouw en ik
vergeet er vast nog wel een. Goed bedoelde projecten, maar het duizelt ons
weleens en we zien ook soms door de bomen het bos niet meer. En de betrokken
ambtenaren ook niet!
Ik wens u een gezonde toekomst in de breedste zin van het woord toe.

2

Uw voorzitter
Theo van Leeuwen

Inhoud
Titel

Omschrijving

Pagina

Voorwoord

2

Inhoudsopgave

3

De Groene Klaver

Werkgebied

4

Organisatie

Bestuur
Werkorganisatie
Samenwerking ANV’s
Leden
Statuten
Certificering

5
5
5
5
5
5

Samenwerking

6

Beheer

Leefgebied Open grasland: Weidevogelbeheer
Categorie Water: Blauwe Diensten
Telresultaten weidevogels
Controles beheer
Lerend beheer
Resultaat

7
8
8
9
9
10

Projecten

Boeren voor bijen
Bewust boeren Rijnland
Boerenlandpaden

12
12
13

Financiën

winst – en verlies

14

Colofon

15

3

Coöperatie De Groene Klaver

Organisatie

De coöperatie zet zich in voor het platteland, waarbij de ondernemers die in het buitengebied wonen en werken, een
cruciale rol vervullen. Wij werken samen met onze deelnemers aan het realiseren van onze gemeenschappelijke doelen. Wij zijn er voor alle ondernemers die stappen willen zetten naar landbouw natuurinclusief. En helpen hen bij het
ontwikkelen van natuur en recreatie op hun bedrijven waardoor zij aan kunnen sluiten op de bredere ontwikkelingen
die afkomen op de landbouw. Een van de kerndoelstellingen is het bevorderen van biodiversiteit en doelmatig natuur-,
landschaps- en waterbeheer. Groene en Blauwe Diensten door agrariërs passen hier naadloos in.

Bestuur

Werkgebied
Het werkgebied van de coöperatie strekt zich uit van de provinciegrens in het noorden tot de Lek in het zuiden en van de
kust in het westen tot Alphen aan den Rijn in het oosten. Met een totale oppervlakte van 65.000 ha.

Werkgebied coöperatie

Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit:
Theo van Leeuwen
voorzitter
Menno Wesselingh
penningmeester
Ed de Meijer
secretaris
Daarnaast waren de volgende personen lid:
Aad Zonneveld
Quno Onderwater
Jan Hoogeveen
Paul Venderbosch
Bert van Leeuwen
M.i.v. 11 december 2018 zijn de leden Menno Wesselingh (penningmeester) en
Jan Hoogeveen teruggetreden als lid van het bestuur.
Lisette Witteman-Verhoog trad in de plaats van Menno toe als penningmeester
en Fernand van Willigen als lid.

Werkorganisatie
De werkorganisatie bestaat uit Frans Jansen als gebiedscoördinator met als
veldmedewerkers Corrie van der Helm en Koos Pennings. In november is de
werkorganisatie versterkt met Renata Haring, die met name de communicatie
voor haar rekening neemt.

Samenwerking ANV’s
Bij de uitvoering van de activiteiten wordt samengewerkt met de vier agrarische
natuurverenigingen die actief zijn binnen het werkgebied van de coöperatie. De
rol van de agrarische natuurverenigingen is door de komst van de coöperatie
als uitvoerder van het ANLb meer komen te liggen op de afstemming tussen
boer en burger. De vereniging De Groene Klaver, als uitvoeringsorgaan van
de vier agrarische collectieven, is m.i.v. 1 januari 2019 opgeheven. Ook de uitvoering van gemeenschappelijke projecten is ondergebracht bij de coöperatie.

Leden
In 2018 is het aantal deelnemers aan het ANLb gestegen van 113 naar 117 leden.

Statuten
Coöperatie De Groene Klaver U.A. is opgericht op 6 maart 2015 en stelt zich ten
doel in stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten met hen te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar
leden uitoefent of doet uitoefenen.

Certificering
De coöperatie is sinds 1 januari 2016 gecertificeerd. Het certificaat is een
verklaring van de provincie waarmee een agrarisch collectief bepaalde
kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie garandeert. Hierbij
staat vertrouwen in het beheer centraal. Vertrouwen in zijn motivatie en professionaliteit om goed beheer uit te voeren en daarover transparant te zijn.

4

5

Samenwerking

Beheer

Regionaal

Binnen het werkgebied van De Groene Klaver worden ANLb-subsidies
toegepast ten behoeve van weidevogelbeheer en waterkwaliteitsbeheer.
In 2018 is het beheer opnieuw toegenomen. De pakketten voor de
‘bollenvogels’ zijn komen te vervallen, omdat ze voor de deelnemende
bollentelers niet hanteerbaar waren en concurreerden met een andere
subsidieregeling (Vergroeningsregeling). Er wordt gezocht naar nieuwe
mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer in de Bollenstreek. Daartoe
worden subsidies aangevraagd binnen het kader van provinciale plannen
gericht op verbetering van agrarisch natuur- en soortenbeheer in de
provincie Zuid-Holland.

De samenwerking met de verschillende gebiedspartijen is dit jaar versterkt. In
het kader van het vorig jaar opgestelde verbeterplan is vooruitlopend op de te
verstrekken POP-subsidie o.a. overleg geweest over de invulling van plas-dras
percelen en de inzet van weidepompen.
• Het verbeteren van de communicatie met en tussen vrijwilligers, agrariërs en
de verschillende gebiedspartijen en de coöperatie. Het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk.
• Het betrekken van overheden, gebiedspartijen en vrijwilligers bij het opzetten
en verbeteren van het agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer in ons
werkgebied.
• Het betrekken en delen van kennis met andere collectieven en betrokkenen
bij het boerenlandvogelbeheer.

Landelijk
•
•
•
•
•

BIJ12 (werkt als uitvoeringsorganisatie voor 12 provincies)
SCAN (stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer)
BoerenNatuur (Samenwerking 40 collectieven)
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Provinciaal/Regionaal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Gemeenten
Holland Rijnland
Leidse Ommelanden
Landschapstafels
LTO Projecten
Lto-afdelingen
Stichting Land van Wijk en Wouden
Groene Cirkels Bijenlandschap
De Groene Motor
TBO’s
BoerenNatuur ZH
Collega collectieven Hollandse Venen en Rijn Gouwe Wiericke

En structureel met agrariërs en vrijwilligers binnen ons werkgebied en incidenteel met vertegenwoordigers van o.a. Tennet, Gasunie en Rijnlandroute.
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Leefgebied Open grasland: Weidevogelbeheer
Het areaal agrarisch natuurbeheer gericht op weidevogels is voornamelijk
toegenomen door uitbreiding bij bestaande deelnemers. Het zwaar
beheer is evenredig toegenomen en ligt met 30% nog altijd boven de in het
Natuurbeheerplan 2018 omschreven norm van 20%. De variatie in beheer
is ook toegenomen. Een deel van deze verbeteringen is gerealiseerd
in overleg met deelnemers in het kader van het verbeterplan voor het
weidevogelbeheer dat eind 2017 is vastgesteld. Bij het opstellen van
dat plan is vooral ingezet op inrichtingsmaatregelen die een toename
van de ‘natte biotoop’, foerageergebied en beheer gericht op opgroeimogelijkheden voor kuikens kunnen betekenen.
Voor plas-dras pompen was het mogelijk om vooruitlopend op de
goedkeuring van de POP-subsidie de aanschaf van een aantal (5) plasdras pompen te realiseren. De belangstelling voor plas-dras leeft steeds
meer onder de deelnemers. Omdat de belangstelling uit verschillende
deelgebieden komt sluit, dit goed aan bij ons streven om bij alle mozaïeken
ook nat biotoop te creëren.
In het verbeterplan is ook ruimte gezocht voor het investeren in aanleg
van kruidenrijk grasland of voor doorzaaien van bestaand grasland. De
grootste uitbreiding van het areaal kruidenrijk grasland in 2018 is echter
gerealiseerd door op percelen die al voldoende kruidenrijk waren het
pakket uitgesteld maaien om te zetten naar het pakket kruidenrijk grasland.
Daarnaast zetten we in op voorweiden, extensieve beweiding en het
toepassen van ruige mest. Het toepassen van ‘mozaïekbeheer’ geeft een
grote verscheidenheid aan percelen op korte afstand van elkaar, voor
weidevogels om te broeden, voedsel te zoeken en kuikens groot te brengen.
Ook is er aandacht voor gevarieerd beheer op de percelen zelf. Beweiden
(vooral in lage dichtheden), maaien in stroken en perceelsranden laten
staan, geeft een gevarieerder grasgroei en meer insecten voor de kuikens.
Voor al deze maatregelen, die deels nog ‘last-minute’ in het broedseizoen
kunnen worden afgesproken, zijn pakketten beschikbaar. De belangstelling
voor last-minute beheer kuikenland is verdubbeld (van 20 ha kuikenland in
2017 naar 40 ha in 2018). Voor deze (omzettingen van) pakketten waren tot
nog toe geen extra investeringen benodigd.
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Categorie Water: Blauwe Diensten

Controles beheer

Het aantal deelnemers aan Blauwe Diensten is in 2018 licht toegenomen. En daarmee ook het aantal ingediende
hectares beheer. Ten opzichte van 2017 is er veel gebaggerd. Het maximum voor de categorie water is in 2018 dan ook
overschreden. Voor 2019 dienen zich ook weer nieuwe deelnemers aan en is uitbreiding aangevraagd.

Binnen het werkgebied van de Groene Klaver heeft de NVWA 197 beheereenheden gecontroleerd
waarbij voor het leefgebied Open Grasland 15 maal beheer is afgekeurd en voor de Categorie
Water bij 5 deelnemers. De Groene Klaver heeft zelf 65 beheereenheden gecontroleerd. Daar
ligt de nadruk op de meldingspakketten A02 en A07 (‘Kuikenland’ en ‘Rijland Ruige Mest’) en
slootpakketten (L12a en b). Daarnaast is een schouw opgezet met een willekeurige steekproef van
te controleren beheereenheden.

In 2018 is ook de registratie van de meldingspakketten slootschonen en baggeren aangepast. De pakketten werden in
voorgaande jaren geregistreerd in hectares en uitbetaald per lengte-eenheid. Doordat nu voor alle beheereenheden
ook de slootlengtes geregistreerd zijn hebben deelnemers een beter inzicht in omvang van hun deelname en de hoogte
van de uitbetalingen.
Punt van zorg blijft de grote administratieve inspanning die moet worden verricht voor de vele kleine beheereenheden
met pakketten met een relatief laag tarief en dus ook weinig overhead voor begeleidend veld- en administratief werk
van medewerkers.

Telresultaten legsels van een aantal weidevogelsoorten:
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Grutto
Kievit
Tureluur
Scholekster
Overige soorten

2018
134 nesten
436 nesten
59 nesten
142 nesten
56 nesten

2017
166 nesten
456 nesten
72 nesten
125 nesten
93 nesten

2016
187 nesten
377 nesten
83 nesten
140 nesten
65 nesten

Totaal
Per 100 ha

827 nesten
71 nesten

912 nesten
79 nesten

852 nesten
80 nesten

Lerend beheer
In 2018 is meer dan in voorgaande jaren gebruik gemaakt van last-minute beheer op basis van
waarnemingen aan plaatselijke weidevogelpopulaties op bedrijfspercelen. De aanwijzingen
hiervoor kwamen van oplettende deelnemers en weidevogelvrijwilligers en coördinatoren. Er
zijn verschillende maatregelen uitgevoerd, waaronder uitstel van maaien op hele percelen met
legselbeheer of het gedeeltelijk maaien van die percelen. In nagenoeg alle gevallen ging het ook
om percelen waar perceelsranden werden gespaard bij het maaien. Gedeeltelijk maaien heeft tot
gevolg dat op percelen kort en lang gras staan met mogelijkheden om te fourageren en snel te
schuilen als de ouders alarmeren.
Waar de plas-dras percelen zijn gerealiseerd, werd hiervan goed gebruik gemaakt bij aanvang van
het seizoen voorafgaand aan het broeden en later in het seizoen door jonge al vliegvlugge vogels.
In één geval werden jongen in de omgeving van het plas-dras belaagd door mantelmeeuwen. Het
is nog even de vraag of dat toeval was of dat de plas hier mogelijk nog een rol in speelde.
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Resultaat
Weidevogelbeheer, ambitie voor 2018: 1450 tot 1675ha met 20% of meer zwaar beheer
Functie
Totale areaal

Ingediend 2018

Ingediend 2017

Ingediend 2016

1692ha

1661ha

1467ha

Grasland met
rustperiode
(zwaar beheer)

Optimaliseren broed- en
opgroei mogelijkheden én
creëren foerageergebied

417ha = 25%

442ha = 27%

373ha = 25%

Kruidenrijk grasland
(zwaar beheer)

Optimaliseren broed- en
opgroei mogelijkheden én
creëren foerageergebied

75ha = 4%

54ha = 3%

49ha = 3%

Extensief weiden
(zwaar beheer)

Creëren foerageergebied

18ha =1%

5ha =<1%

5ha =<1%

Plas-dras (zwaar
beheer)

Creëren nat biotoop en
foerageergebied

2,4ha =<1%

2,5ha =<1%

2,5ha =<1%

Legselbeheer
(licht beheer incl.
kuikenland)

Optimaliseren broed- en
opgroei mogelijkheden

1179ha = 70%

1157ha = 70%

1037ha = 71%

Meldingspakketten

functie

Ingediend 2018

Ingediend 2017

Ingediend 2016

Ruige mest

Creëren foerageergebied

180ha

168ha

171ha

Ingediend 2017

Ingediend 2016

87ha

70ha

Blauwe diensten, ambitie voor 2018: 60 tot 70ha
Functie

Ingediend 2018

Totale areaal
Beperken emissies
meststoffen en
bestrijdingsmiddelen
naar oppervlaktewater

41ha

40ha

23ha

Baggeren met de
baggerpomp

Behoud waterecosysteem

158km
ingetekend,
83km gemeld

40ha,
ingetekend
35km gemeld.
(ca. 10-12ha)

40ha,
39km gemeld

Ecologisch
slootschonen.

Behoud waterecosysteem
en slootkantvegetatie

52km
ingetekend,
42km gemeld

18ha,
46km gemeld.
(ca. 14-15ha)

18ha,
48km gemeld

Bufferzone
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Projecten
Boeren voor bijen
Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van ons
voedsel. Voedsel dat groeit op het land. Cruciaal
dus ook voor boeren en kwekers. Maar het gaat
niet goed met de bij. Op initiatief van de coöperatie De Groene Klaver zetten 50 agrariërs zich in
om de leefomgeving van de honing- en de wilde bij
te verbeteren in het gebied rond Leiden. Zij doen
dit door zaadmengsels in te zaaien en eventuele
andere maatregelen (wijzigingen in maaibeheer)
te nemen. Deze zijn per bedrijf bepaald door De
Groene Klaver in samenwerking met Peter de
Groot van zaadbedrijf Biodivers. Dit agrarische
project Groene Linten Bijenlandschap sluit naadloos aan op andere bijenprojecten van Groene
Cirkel Bijenlandschap, waarin partijen zoals burgers, scholen, bedrijven, wetenschap en overheden
nauw samenwerken voor hetzelfde doel. Het project Groene Linten Bijenlandschap wordt via de
samenwerking Leidse Ommelanden gefinancierd
door Provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland.
Meten is weten
De resultaten worden gemeten door Stichting
EIS, het kenniscentrum voor insecten en andere
ongewervelden. De monitoring bestaat uit een
startmeting en een herhaling. De startmeting is
uitgevoerd in 2017 en heeft als doel om inzicht
te krijgen in de diversiteit en samenstelling van
de bestuiversfauna voorafgaand aan of kort na
het nemen van bijvriendelijke maatregelen. Deze
meting wordt in 2019 herhaald, om vast te stellen
welke veranderingen er zijn opgetreden.
In 2017 zijn in totaal 24 soorten bijen en 38 soorten
zweefvliegen aangetroffen bij de onderzochte
bedrijven. Het maximale aantal bijensoorten per
plek bedroeg 14, het maximale aantal zweefvliegensoorten was 23. De resultaten worden
per locatie besproken en waar mogelijk worden
korte aanbevelingen gedaan om de situatie voor
bijen ter plekke te verbeteren. In 2019 wordt de
monitoring herhaald om vast te stellen welk effect
de maatregelen hebben gehad op de bijen- en
zweefvliegenfauna.
In 2018 is de projectuitvoering door Marieke van
Leeuwen overgenomen door Renata Haring. Bert
van Leeuwen blijft actief in de ondersteunende rol.
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Bewust Boeren Rijnland
Kansen voor boer en water
Hoofddoel van het project is het verminderen van
emissies van de nutriënten stikstof en fosfaat op
melkveehouderijbedrijven, van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven en het
verbeteren van het ecologisch functioneren van
sloten.
De uitvoering van het project is toegekend aan de
Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke en
de Coöperatie De Groene Klaver in samenwerking
met LTO Noord afdelingen Alphen, Nieuwkoop,
Rijn- en Vlietlanden en Duin- en Bollenstreek.
Verminderen van emissies
In landbouwgebieden zorgen gewasbeschermingsmiddelen en afspoeling van stikstof en fosfaat in
het oppervlaktewater voor problemen. Hoewel de
waterkwaliteit van ons oppervlaktewater de afgelopen decennia al flink verbeterd is, voldoet het
nog niet aan de normen. Daarom is het van belang
dat we ons ook als landbouwers blijven inzetten
voor verdere verbetering van de waterkwaliteit.
Maatregelen voor de akkerbouw
Het inwendig en uitwendig reinigen van de landbouwspuit en het vullen van de spuit is een bekende
bron van emissies van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven. Maatregelen ter
voorkoming van afspoeling:
- de aanleg van een wasplaats met afbraak van
gewasbeschermingsmiddelen door compost;
- de aanleg van een vloeistofdichte vul- en wasplaats met opvang en biologisch zuiveringssysteem.
Maatregelen voor de melkveehouderij
- het terugdringen van uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat (chemische kwaliteit) van erven,
maar vooral het verbeteren van het ecologisch
functioneren van sloten (biologische waterkwaliteit en slootkanten);
- de aanleg van een opvangput voor de mest- of
voerplaats en/ of bij de kalveriglo’s;
- de aanleg van een overkapping van vaste
mestopslag;
- de aanschaf van een veegmachine;
- de aanschaf van een mobiele solar-drinkbak ter
voorkoming van vertrapping van de slootkanten
en dientengevolge de nutriëntenvracht in de
sloot te verminderen.

Subsidie
In dit project worden de materiaalkosten volledig vergoed. De kosten van aanleg, onderhoud en
eventuele verzekeringen zijn voor eigen rekening. Als voorwaarde om deel te nemen, dienen gesubsidieerde materialen minimaal 5 jaar in gebruik te worden gehouden en te worden onderhouden. Om
in aanmerking te komen voor subsidie voor de akkerbouw is deelname aan ‘Waterkwaliteitsprogramma Akkerbouw’ verplicht en bij melkveehouderijen is deelname aan Blauwe Diensten ANLb verplicht.
Afgelopen jaar zijn de eerste veegmachines, drinkbakken en mestputten en overkappingen in gebruik
genomen. Er wordt hard gewerkt aan de tweede fase waarin wederom extra middelen beschikbaar
komen voor verbetering van de waterkwaliteit.

Boerenlandpaden
De 2e contractperiode van de boerenlandpaden Wijk en Wouden is verstreken. Zonder uitzondering
is door de deelnemers in de afgelopen periode meegewerkt aan het succes van de boerenlandpaden.
Voor ons een bewijs dat u het belang ziet van deze paden en het goed vindt passen bij uw bedrijfsvoering en uw betrokkenheid met de maatschappelijke wensen. De paden worden afwisselend gebruikt. Op sommige paden zien we dagelijks wel enkele wandelaars en op andere wekelijks. Nadat de
paden opgenomen zijn in het wandelknooppuntennetwerk zien we een lichte toename van het aantal gebruikers. Zonder uitzondering zijn de wandelaars die we spreken enthousiast. Een enkele keer
krijgen we een tip dat een route aanwijzing of een overstapje niet in orde is en dat herstellen we dan
zo snel mogelijk. Jammer genoeg moeten we mensen wijzen op het hondenverbod, maar ook worden
de boeren wel gewaarschuwd als er een schaap op zijn rug ligt of als er een koe ligt te kalveren. Bij
de overgang naar de 3e contractperiode hebben we alle bruggetjes, overstapjes en bordjes nog eens
extra langs gelopen. Gebreken zijn verholpen en de financiering zal na de nodige perikelen in 2019
worden geregeld. We blijven uw contact en contractpartner voor de boerenlandpaden. Ook in de
Bollenstreek zijn enkele paden geopend en in de Zoetermeerse Meerpolder is gekeken naar uitbreiding van het netwerk. Kortom: boerenlandpaden zijn en blijven een mooi visitekaartje voor ons.
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Financiën
WINST EN VERLIESREKENING
Opbrengst
Opbrengsten project
Vergoeding PZH (ANLb)
Vergoeding PZH (SNL)
Vergoeding Gemeente (bijen)
Vergoeding PZH Verbeterplan
Vergoeding Wandelpaden

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten

Rente

Vanuit balans
Vooruitontv. HHR (natuurcompensatie)

2018

2017

614.573
11.500
66.517

609.783
2.476
53.930
6.325

25.126

611

9.689

10

2

2.991

2.991

Kosten
Loonkosten
Bruto loon
Reservering vakantiegeld
Sociale lasten
Reiskostenvergoeding
Overige onkostenvergoedingen
Huur werkruimte
Administratiekosten
Kosten inhuur
Werk voor derden
Werk voor projecten
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17.667
3.533

742.528

685.195

2017

35.411
0
10.896
968
447
1.210

31.328
986
9.703
359
1.133
1.513

1.140
2.001
-649

924
-957
-2.733

Bestuurskosten
Vergoeding vz/secr/penn
Vergoeding vz/secr
Vergadervergoeding
Reiskosten

1.750
6.400
2.100
710

1.750
5.029
2.250
13

Verzekering
huur ruimte

1.797
774

1.519
725

529.811
10.641

448.573
-4.554
-303

Naar voorziening (overhead 17)
Naar voorziening (uitbet.17)
Naar voorziening (overhead 16)
Naar voorziening (uitbet.16)

-2128,78
-10.641

11.916
59.580
7.565
37.824

Uitbetaling Natuurcompensatie
Reservering ANLb
Voorz. corr. ANLb / SNL
SNL
Overige projecten
ANLb
Bijen
Boterhuispolder
Boerenwandelpaden
Reservering wandelpaden
Verbeterplan
Wandelpad Meerpolder

2.368
12.500
0
11.500
662
0
66.517
50
19.590
5.536

2.492
12.500
-51.337
2.476
184
2.414
53.930
215
50

Kosten projecten
Uitbetaling ANLb huidig jaar
Uitbetaling ANLb vorig jaar
Inhoudingen
Van voorziening (overhead)
Van voorziening (uitbet.)

2018

720,49
-315

Jaarverslag Coöperatie De Groene Klaver 2018

Overige project kosten
Attenties
Kantoorkosten
Bankkosten
Rentekosten

650
2.264
119
348

232
2.150
96

Kosten samenwerking

12.433

11.997

Incidentele kosten (dub.debiteuren)

2.500

0

Belastingen

5.133

8.757

<resultaat>

8.034

24.179

742.528

685.196

Totaal

Colofon						
Samenstelling: Theo van Leeuwen, Ed de Meijer, Frans Jansen,
Lisette Verhoog en Renata Haring
Vormgeving:
Studio Siam
Fotografie:
Jan Schouten, Frans Jansen en Ed de Meijer
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Oplage: 100 exemplaren
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