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Verslag van het bestuur 

Algemene gegevens 
Stichting Boerderij Gijbeland 
Koekoekspad 1 
2971 BM  Bleskensgraaf 

Kvk nummer:  24364335 

Oprichtingsdatum: 2 juli 2004 

 

Doelstelling  
De Stichting, die statutair gevestigd is in Brandwijk, heeft ten doel: 

- het exploiteren van Boerderij Gijbeland en deze gebruiken voor doeleinden op met name sociaal 
en cultureel gebied in de Alblasserwaard en meer in het bijzonder in de gemeente Molenwaard. 

- het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De Stichting heeft de ANBI status. 

 

Resultaatverwerking 2014 
Tijdens de bestuursvergadering, gehouden op 3 november 2015, is de jaarrekening 2014 vastgesteld. 
Het resultaat over het boekjaar 2014 bedroeg € 41.414, wat vooral veroorzaakt wordt door afschrijving 
van de geactiveerde verplaatsingskosten. Deze afschrijving heeft plaatsgevonden, aangezien deze 
kosten niet meer aan de activeringscriteria voldeden. Dit betreft derhalve een boekhoudkundige 
correctie. Het resultaat is onttrokken aan de reserves.  

 

Gebeurtenissen en activiteiten in 2014 
Het bestuur van de Stichting vergaderde vijf keer, waarbij de reguliere onderwerpen aan de orde 
kwamen. Op 14 april 2014 heeft Ariejon Verhoeff het penningmeesterschap van de Stichting van Kees 
Osseweijer overgenomen.  

 
De huurders 
In december 2014 liep het huurcontract van de Vrije Baptistengemeente af. Zij zegde de huur op omdat 
zij voor al haar activiteiten intrek genomen heeft in het voormalige gemeentehuis van de gemeente 
Graafstroom in Bleskensgraaf. Vanaf dat moment verhuurt de Stichting de zolder aan tijdelijke huurders 
zolang zich geen definitieve huurder aandient.  
Alle huurders zijn verenigd in het zogenaamde Gebruikersplatform. In dit platform worden gezamenlijke 
activiteiten besproken als de klusdagen en de Boerderijdag. Het Gebruikersplatform kwam vier keer bij 
elkaar. 
 
De klusdagen 
Om de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden, organiseren we jaarlijks twee klusdagen. Deze 
worden gehouden op de laatste zaterdag van maart en september. Hierbij steken vrijwilligers van de 

https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/ZS/ZSWWW01@?TYPE=NDNR&NDNR=24364335&NSDN=
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verenigingen en stichtingen die gebruik maken van de faciliteiten van Boerderij Gijbeland op een 
zaterdagmorgen de handen uit de mouwen.  

Op zaterdag 29 maart was de eerste klusdag van het jaar. De grindrand langs het achterhuis van de 
boerderij is verwijderd en bestraat. Het propellermonument is schoongemaakt, behandeld en geverfd. 

Op zaterdagmorgen 27 september zijn de overstekken van de Buitenschuur schoongemaakt en 
gereedgemaakt voor het verven. Ook zijn de dakpannen van de Buitenschuur nagelopen. De buitentrap 
naar de zolder van de boerderij is geverfd.  

 
Boerderijdag 
Eenmaal in de twee jaar organiseren de huurders samen met het bestuur van de Stichting een 
Boerderijdag. Dit gebeurt op de tweede zaterdag van september. Dit jaar was dat op 13 september en 
het was een daverend succes! De Boerderijdag bij Boerderij Gijbeland is een begrip in de streek 
geworden. Een keur aan activiteiten trok ongeveer 1.000 bezoekers. Er was dan ook voor jong en oud 
veel te beleven. De weersomstandigheden waren optimaal. De dag viel samen met Open 
Monumentendag. 

 
Een greep uit de activiteiten: 
 

   Diverse oude tractoren van o.a. leden van de Klassieke Tractoren en Stationaire Motoren 
Vereniging de Lange Slag en tractoren van particulieren. Er waren zelfs een dorsmachine en een 
houtklover aanwezig die door tractoren werden aangedreven; 

   Oude rijtuigen; 
   Een doorlopende show schapen drijven door schaapherder Huug Hagoort; 
   Rit met een tilbury van Boerderij Gijbeland naar de nieuwe boerderij Nescio van familie Van den 

Berg. Aansluitend was er een rondleiding in de nieuwe boerderij; 
   Verkoop van prachtige brocante spullen bij Het Voorhuis; 
   Stoelendans met pony’s; 
   Een markt met streekproducten, zoals kaas van Kaasfabriek de Graafstroom, wijn van wijngaard 

Chateau du Tets, honing, heerlijke jams, meelproducten van korenmolen De Hoop, producten 
van de Schaapskooi, ter plaatse gerookte vlees- en visproducten en gevogelte, poffertjes en 
pannenkoeken, ijs, etc.; 

   De Wereldwinkel was aanwezig met een groot aanbod; 
   Topkok Martijn Singewald vertoonde zijn kunsten door het bereiden van allerlei gerechten van 

streekproducten waarvan geproefd kon worden; 
   De ruimten van Wasko en Catalpa waren geopend voor bezoekers; 
   In historisch museum Het Voorhuis waren twee prachtige exposities te bewonderen: Knippen en 

Naaien en de expositie Natuurlijk Alblasserwaard. Ruim 770 bezoekers maakten hiervan gebruik; 

 
Alle deelnemers kijken met veel plezier terug op deze fantastische dag. Met de beleving van deze dag in 
het achterhoofd kijken we nu al uit naar de tweede zaterdag van september 2016! 
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Toelichting op de jaarrekening 2014 
De richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor “Organisaties zonder winststreven”, zijn gevolgd (RJ 640). 
Er is geen sprake van een begroting aangezien deze als stuurinstrument niet wordt gebruikt. 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Een van de hoofdhuurders heeft opgezegd per 30 april 2016. Het bestuur van de Stichting is met een 
nieuwe huurder in vergevorderde besprekingen om aansluitend de huur over te nemen.  

 

Samenstelling bestuur 
Samenstelling bestuur: 
 
E. van Eijl, voorzitter 
J. Boele, secretaris 
A.H.J. Verhoeff, penningmeester 
J.A. Karelse – de Jong, bestuurslid 
J. Bakker, bestuurslid 
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Balans per 31 december 2014  

 (na resultaatverdeling)                 
Toelichting   31.12.2014    31.12.2013  Toelichting   31.12.2014    31.12.2013 

   €    €      €    € 

Actief         Passief        

                 
Materiële vaste activa                   1         Stichtingskapitaal en reserves       4             
Boerderij                         667.618    678.994     Stichtingskapitaal  0    0   
Buitenschuur                                            35.642       36.250    Reserves 249.154    290.568   

Verplaatsing                          0    30.551       249.154    290.568 
Buitenterrein     40.987    40.987            
Overige opstallen 91.174       92.690            

   835.421    879.472  Voorzieningen                                   5        
         Groot onderhoud   93.385    83.385 
                 
Vorderingen en overlopende activa                 
Overige vorderingen                       2              14.932    14.187  Langlopende schulden                     6        
         Leningen   561.500    570.500 
                 
Liquide middelen                            3                 
Bank 578    3.797    Overige schulden en overlopende         
Spaarrekening 68.028    60.000    Passiva                                               7        

   68.606    63.797  Overige schulden                                    14.920    13.003 
                 

   918.959    957.456     918.959    957.456 
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Staat van baten en lasten over 2014         

 Toelichting  2014    2013 

   €    € 
Baten        
Huuropbrengsten (vast) 
Huuropbrengsten (tijdelijk) 
Vrienden 
Rentebaten 
Subsidies 
Donaties 
Overige baten 

8 
 
 
 

         9 

 35.026 
485 

2.000 
715 

0 
0 

552 

   39.132 
0 

1.500 
804 

5.000 
1.000 

0 

   38.778    47.436 
        
Lasten        
Bestuurskosten 
Publiciteit 
Rentelasten leningen                        10 
Diverse bestuurskosten 

 
(121) 

(20.823) 
(202) 

    
(121) 

(18.722) 
(170) 

  

Boerderijdag (394)    0     

 
  (21.540)    (19.013) 

Eigenaarslasten 
Belastingen 
Verzekeringen 
Onderhoud 
Kosten verhuur 
Afschrijvingen                                     11 

 
(1.726) 
(1.732) 

(10.700) 
(252) 

(44.051) 

    
(1.566) 
(3.258) 

(12.273) 
0 

(13.500) 

  

 
  (58.461)    (30.597) 

Administratie- en burokosten 
Financiële administratie 
Porti 
Diverse administratiekosten 

 
(146) 

(16) 
(29) 

    
147 

35 
13 

  

 
  (191)    (195) 

Totaal lasten 

Saldo baten en lasten 

   
(80.192) 

 
(41.414) 

    
(49.805) 

 
(2.369) 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemene gegevens 
Stichting Boerderij Gijbeland is statutair gevestigd in Brandwijk. De Stichting heeft ten doel: 

- het exploiteren van Boerderij Gijbeland en deze gebruiken voor doeleinden op met name sociaal 
en cultureel gebied in de Alblasserwaard en meer in het bijzonder in de gemeente Molenwaard. 

- het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 
640 “Organisaties zonder winststreven”, welke richtlijn is uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 

Continuïteitsveronderstelling 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

Vanaf 2014 wordt de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
Jaarverslagging 640. Hierdoor zijn is de voorziening groot onderhoud ondergebracht onder de 
bestemmingsreserve. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast. De verdere grondslagen 
van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 

Materiële vaste activa 

De onroerende goederen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. 
Jaarlijks wordt een bedrag van 1,5% van de investeringswaarde van het onroerend 
goed  (minus verplaatsing en terrein) afgeschreven. 

Vorderingen en overige overlopende activa 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald 
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
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Langlopende schulden 
Onder de langlopende schulden zijn leningen opgenomen met een resterende looptijd van 
meer dan één jaar. De leningen zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Omdat hierbij 
geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan 
de nominale waarde van de schuld. 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
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Toelichting op de balans per 31 december 2014 

1) Materiële vaste activa    

De boekwaarde per 31 december 2014 is als volgt samengesteld.            
 2014  2013 

 €   €  
    
Boekwaarde begin boekjaar 879.472         892.972 

 
Afschrijvingen (13.500)  (13.500) 
Bijzondere waardevermindering (30.551)  0 

Boekwaarde einde boekjaar 835.421  879.472 

 

Boekwaarde 31 december 2014 
Investeringswaarde 973.971  973.971 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (138.550)  (94.499) 

Boekwaarde 31 december 2014 835.421  879.472 

 

Afschrijvingspercentage bedraagt 1,5% van de investeringswaarde van het onroerend goed 
(minus terreinen). In 2014 zijn de geactiveerde verplaatsingskosten geheel afgeschreven, 
aangezien deze kosten niet meer aan de activeringscriteria voldoen. Dit betreft derhalve een 
boekhoudkundige correctie. 

De OZB waarde van het onroerend goed per 1 januari 2015 bedraagt € 1.331.000. De grond 
waarop het onroerend goed is gevestigd, is om niet in erfpacht verkregen van de gemeente 
Molenwaard. De termijn van deze erfpacht is oneindig.  
 
2) Vorderingen en overlopende activa 
 
Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar. 
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De post is als volgt opgebouwd. 
 2014  2013 

 €   €  
    
Te ontvangen huur 3.768         8.866 
Omslag energielasten en water 4.933  3.821 
Omslag verzekering 1.694  - 
Omslag OZB 1.341  - 
Belastingvordering 1.000  - 
Rentevordering 714  - 
Bijdrage vrienden 500  1.500 
Overig te vorderen 982  - 

 14.932  14.187 

 
3) Liquide middelen  
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het fonds. 
 
 
4) Stichtingskapitaal en reserves  
 
Het verloop van de reserves is als volgt:             
 
      Reserves  

      €  
        
Stand per 1 januari 2014      290.568  
Mutaties:        
- Saldo baten en lasten      (41.414)  
        

Stand per 31 december 2014      249.154  

 
5) Voorzieningen 
 
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud wordt bepaald op basis 
van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd.  
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De post is als volgt opgebouwd. 
 2014  2013 

 €   €  
    
Stand per begin boekjaar 83.385  73.385 
Dotatie voorziening (10.000)  (10.000) 

 93.385  83.385 

    
 

De Stichting heeft in 2015 een meerjarenonderhoudsplan laten opstellen. Ten behoeve van de 
jaarrekening 2015 zal de voorziening geijkt worden aan dit onderhoudsplan. 
 
6) Langlopende schulden 

 Leningen: 
 
Lening 1 en 2 
Op 4 augustus 2005 zijn door een bancaire instelling twee leningen verstrekt. 

 -  Lening nr. 3593.922.258 van € 200.000,00 tegen een rente van 3,7% voor vijf jaar vast, af te 
lossen in maandelijkse termijnen van € 750,00 ingaande 31 maart 2006. Op 31 augustus 
2010 is de rente opnieuw voor vijf jaar vastgezet op 4,00 %. 

-   Lening nr. 3593.922.266 van € 250.000,00 tegen een rente van 3,7% voor vijf jaar vast, 
zonder aflossingsverplichting. Op 31 augustus 2010 is de rente opnieuw voor vijf jaar 
vastgezet op 4,00 %. 

 De Stichting heeft een garantstelling van de gemeente Molenwaard voor deze twee leningen. 

 Lening 3 en 4 
Daarnaast zijn de volgende twee onderhandse leningen verstrekt. 
 

-   Op 13 november 2007 is een onderhandse lening ontvangen van € 100.000,00 zonder 
aflossingsverplichtingen en tegen een variabele rente van 2,80% (2013: 1,40%) 

-   Op 29 december 2008 is een onderhandse lening ontvangen van € 100.000,00 zonder 
aflossingsverplichtingen en tegen een variabele rente van 2,8% (2013: 1,40%) 

 
De Stichting heeft als zekerheid voor deze twee leningen het recht van eerste hypotheek 
verstrekt op de opstallen van het onroerend goed en het recht van erfpacht van de ondergrond 
en het terrein.  
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Onder de langlopende schulden is het gedeelte van de leningen verantwoord dat een looptijd 
heeft van langer dan één jaar.  
 
7) Overige schulden en overlopende passiva 
 
Alle schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan één jaar. 
 
 2014  2013 

 €   €  
    
Kortlopende deel langlopende leningen 9.000         9.000 
Rente onderhandse leningen 5.600  3.135 
Omslag energiekosten 0  850 
Overig 320  18 

 14.920  13.003 

 

Toelichting staat van baten en lasten 2014 

8) Huuropbrengsten (vast) 
 2014  2013 

 €   €  
    
Huurders 38.892  39.132 
Oninbare huuropbrengsten 3.866  0 

 35.026  39.132 

 
Een van de huurders heeft in 2014 faillissement aangevraagd en een doorstart gemaakt. Als 
gevolg van het faillissement is een deel van de huuropbrengsten niet inbaar. 
 
9) Subsidies 
De rentesubsidie van de Gemeente Molenwaard is in 2013 voor de laatste maal uitgekeerd. 
 
 
10) Rentelasten leningen                         
Vanwege de lage rentestand werden de lasten op de onderhandse leningen lager dan 
marktconform. Daarom heeft deze geldgever verzocht om tot een andere renteberekening te 
komen. Deze nieuwe renteberekening is per 1 januari 2014 ingegaan.  
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11) Afschrijvingen 
 2014  2013 

 €   €  
    
Afschrijvingen 13.500  13.500 
Extra afschrijving (geactiveerde verplaatsingskosten) 30.551  0 

 44.051  13.500 

 
 
12) Beloningen bestuurders  
 
Bestuurders hebben in 2014 en 2013 geen beloning ontvangen 
 
13) Gemiddeld aantal personeelsleden 
 
Bij de Stichting zijn geen werknemers in dienst (2013 eveneens nihil) 
 

 

Bleskensgraaf, 3 november 2015 

 

Bestuur:         

E. van Eijl (Voorzitter)         

J. Boele (Secretaris) 

A.H.J. Verhoeff (Penningmeester) 

J.A. Karelse – de Jong 

J. Bakker 
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Overige gegevens 

Resultaatbestemming  

Het saldo van baten en lasten is ten laste gebracht van de overige reserves. 

 


