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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 2018 

Tijdens de bestuursvergadering, gehouden op 20 mei 2019, is de jaarrekening 2018 vastgesteld 

met goedkeuring door de kascontrolecommissie. Het resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt € 

72 negatief. Het resultaat is onttrokken aan de Bestemmingsreserve.  

 

Toelichting op de jaarrekening 2018 

De richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor “Organisaties zonder winststreven”, zijn gevolgd 

(Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640).  

 

Er is geen sprake van een begroting aangezien deze niet als stuurinstrument wordt gebruikt. 

 

Gebeurtenissen en activiteiten in 2018 
 

Algemeen 

Het jaar 2018 is voor Stichting Boerderij Gijbeland (SBG) een goed jaar geweest. Het bestuur 

van de stichting vergaderde 4 keer, waarbij de reguliere onderwerpen en de voorbereiding van de 

Boerderijdag op zaterdag 8 september 2018 aan de orde kwamen.  

 

De huurders 

In 2018 was er geen wijziging in het huurdersbestand van de stichting. Met de gemeente 

Molenwaard sloten we een overeenkomst voor de huur van het Jeugdhonk tot en met 31 
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december 2018. Vanaf 1 januari 2019 maakt de gemeente geen gebruik van het Jeugdhonk in de 

Buitenschuur. Na grondige verbouwing van de ruimte is deze in gebruik genomen door 

“Stichting a Smile From Kenya”. 

 

Alle huurders zijn verenigd in het zogenaamde Gebruikersplatform. In dit platform worden 

gezamenlijke activiteiten besproken zoals de klusdagen en de tweejaarlijkse Boerderijdag. Het 

Gebruikersplatform kwam drie 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 verenigingen en stichtingen die gebruik maken van de faciliteiten van 

Boerderij Gijbeland op een zaterdagmorgen de handen uit de mouwen. We hebben in 2018 weer 

2 productieve en gezellige dagen gehad. 

Boerderijdag 

Op een stralende zaterdag 8 september 2018 hielden we onze tweejaarlijkse Boerderijdag. Er 

was weer een breed scala aan activiteiten. Voor het eerst deden we ervaring op met zogenaamde 

foodtrucks. Dankzij de medewerking van verscheidene mensen die geheel belangeloos oude 

(vracht-) auto’s beschikbaar stelden, konden we weer een mooie markt met streekproducten 

houden. Natuurlijk waren er daarnaast mooie activiteiten zoals de pap-eet-wedstrijd. Deze dag 

trok ruim 500 gasten.  

 

Ten slotte 

De huurders zorgen ervoor dat er tijdens de gehele week gebruik gemaakt wordt van de 

faciliteiten van Boerderij Gijbeland. Met recht kan worden geconstateerd dat Boerderij Gijbeland 

een belangrijke functie in de plaatselijke samenleving heeft verworven.  

 

 

Samenstelling bestuur 

Samenstelling bestuur op 20 mei 2019 

 

L.A. de Goffau (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 2018  

 (na resultaatverdeling)                 
Toelichting   31.12.2018    31.12.2017  Toelichting   31.12.2018    31.12.2017 

   €    €      €    € 

Actief         Passief        

                 
Materiële vaste activa                   1         Stichtingskapitaal en reserves       4             
Boerderij                         622.116    633.490    Stichtingskapitaal  0    0   
Buitenschuur                                        33.212    33.820    Bestemmingsreserve 244.260    244.332   

Buitenterrein 40.987    40.987       244.260    244.332 
Overige opstallen + inventaris 89.918    86.513            

   786.233    794.810  Voorzieningen                                   5        
         Groot onderhoud   129.547    121.197 
                  
Vorderingen en overlopende activa                 
Overige vorderingen                       2            22.566    31.296    Langlopende schulden                     6        
Vooruitbetaalde bedragen 765    -    Leningen   525.500    534.500 

   23.331    31.296          
                 
         Overige schulden en overlopende         
Liquide middelen                            3         Passiva                                                    
Bank (134)    9.946    Overige schulden                               7     14.904    14.721 
Spaarrekening 104.781    87.698    Overige passiva                                       -    9.000 

   104.647    97.644     14.904    23.721 
                 
                 

   914.211    923.750     914.211    923.750 
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Staat van baten en lasten over 2018         

   2018    2017 

   €    € 
Baten        
Huuropbrengsten (vast)                      
Huuropbrengsten (tijdelijk)                
Vrienden                                                
Rentebaten 
Overige baten                                      8 

42.057 
3.485 
1.000 

11 
2.580 

   41.549 
3.255 
1.000 

83 
2.118 

  

   49.133    48.005 
        
Lasten        
Bestuurskosten 
Publiciteit                                             
Rentelasten leningen                         9 
Diverse bestuurskosten 

 
(280) 

(16.198) 
(10) 

 
 
 

   
(521) 

(16.508) 
(41) 

  

Boerderijdag 39    -   

 
  (16.449)    (17.070)  

Eigenaarslasten 
Belastingen en overige niet 
doorbelaste kosten 
Verzekeringen 
Onderhoud 
Kosten tijdelijke verhuur (incl 
inrichting) 
Afschrijvingen  

 
(3.444) 

 
(2.384) 

(10.542) 
(1.450) 

 
(14.776) 

    
(3.243) 

 
(1.676) 

(11.888) 
(1.728) 

        
(13.537) 

  

 
  (32.596)    (32.072) 

Administratie- en bureaukosten 
Financiële administratie 

   
(160) 

    
(144) 

Totaal lasten 

Saldo baten en lasten 

   
(49.205) 

 
(72) 

    
(49.286) 

 
(1.281) 
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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. 

 

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 / investeringswaarde. 

Jaarlijks wordt tenzij anders aangegeven een bedrag van 1,5% van de investeringswaarde van het 

onroerend goed, 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 2018 

1) Materiële vaste activa    

De boekwaarde per 31 december 2018 is als volgt samengesteld.            

 2018  2017  

 €   €  

    

Boekwaarde begin boekjaar 794.810  808.347 

Investeringen / desinvesteringen 6.199  -  

Afschrijvingen (14.776)  (13.537) 

Boekwaarde einde boekjaar 786.233  794.810 

Het bedrag inzake investeringen betreft de installatie van een toilletblok op de achterzolder en is 

exclusief de bijdrage uit van sponsor (ad € 9.000) Deze bijdrage is eind 2017 als overige passiva 

verantwoord. 

Boekwaarde 31 december 2018 

Investeringswaarde 980.170    973.971 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (193.937)  (179.161) 

Boekwaarde 31 december 2018 786.233  794.810 

 

Afschrijvingspercentage bedraagt 1,5% van de investeringswaarde van het onroerend goed (met 

uitzondering voor inventaris en terreinen). Voor inventaris bedraagt het afschrijvingspercentage 

20% en voor het buitenterrein is het percentage nihil. 

De OZB waarde van het onroerend goed per 1 januari 2018 bedraagt € 1.244.000 (2017: € 

1.266.000). De grond waarop het onroerend goed is gevestigd, is om niet in erfpacht verkregen 

van de tegenwoordige gemeente Molenlanden. 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. 

 2018  2017 

 €   €  

    

Te ontvangen huur 13.517  17.889 

Omslag diverse kosten 4.918  7.042 

Omslag energielasten 3.120  5.281 

Bijdrage vrienden 1.000  1.000 

Rentevordering 11  84 

 22.566  31.296 

 

Inzake de te ontvangen huur is rekening gehouden met een voorziening op mogelijk oninbare 

vorderingen van € 90. 

 

3) Liquide middelen 

  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het fonds. 

 

 

4) Stichtingskapitaal en reserves  

 

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:             

 

      Reserves  

      €  

        

Stand per 1 januari 2018      244.332  

 

Mutaties: 

       

- Saldo baten en lasten      (72)  

        

Stand per 31 december 2018      244.260  

 

 

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. 

 2018  2017 

 €   €  

    

Stand per begin boekjaar 121.197  111.197 

 

Dotatie voorziening 

Onttrekking onderhoudskosten 

 

10.000 

(1.650) 

  

10.000 

0   

 129.547  121.197 

    
 

De Stichting heeft in 2015 een meerjarenonderhoudsplan laten opstellen. Bij de uitvoering van 

onderhoud wordt dit plan zo veel als mogelijk gevolgd. 

 

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 voor vijf jaar rentevast, af te lossen in 

maandelijkse termijnen van € 750,00 ingaande 31 maart 2006. Op 31 augustus 2015 is de 

rente opnieuw voor vijf jaar vastgezet op 3,40 % (was 4,00%). 

- Lening nr. 3593.922.266 van € 250.000,00 voor vijf jaar rentevast, zonder 

aflossingsverplichting. Op 31 augustus 2015 is de rente opnieuw voor vijf jaar vastgezet op 

3,40 % (was 4,00%). 

 
De Stichting heeft een garantstelling van de gemeente Molenwaard (met ingang van 2019 

Molenlanden) voor deze twee leningen. In totaal is in 2018 € 9.000 afgelost. (2017: € 9.000). 

 

Lening 3 en 4 

Daarnaast zijn twee onderhandse leningen verstrekt. 

- Op 13 november 2007 is een onderhandse lening ontvangen van € 100.000,00 zonder 

aflossingsverplichtingen. Het variabele rentepercentage bedraagt over 2018 2,25% (2017: 

2,25%). Voor berekening kosten over 2019 is het rentepercentage herzien naar 2,00%. 

- Op 29 december 2008 is een onderhandse lening ontvangen van € 100.000,00 zonder 

aflossingsverplichtingen. Het variabele rentepercentage bedraagt over 2018 2,25% (2017: 

2,25%). Voor berekening kosten over 2019 is het rentepercentage herzien naar 2,00%. 
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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.  

 

Onder de langlopende schulden is het gedeelte van de leningen verantwoord dat een looptijd 

heeft van langer dan één jaar.  

7) Overige schulden  

 2018  2017 

 €   €  
    
Kortlopende deel langlopende leningen 9.000  9.000 
Rente onderhandse leningen 4.500  4.500 
Overig 1.404  1.221 

 14.904  14.721 

 

Toelichting staat van baten en lasten 2018 
 

8) Overige baten 

 2018  2017 

 €   €  
    
Bijdrage Rabobank Clubkas campagne 1.120  795 
Overige sponsoring 1.000  1.000 
Overige bijdragen 460  620 
Vrijval vorig boekjaar -  (297) 

 2.580  2.118 

 

9) Rentelasten leningen      

                    

In 2017 zijn inzake leningen 3 en 4 nieuwe (lagere) rentepercentages overeengekomen. Deze 

zullen worden herzien voor 2019. De rentepercentages inzake de leningen 1 en 2 zijn in 2015 

aangepast en zullen worden herzien in 2020. 

 

10) Beloningen bestuurders  

 

Bestuurders hebben in 2018 en 2017 geen beloning ontvangen. 
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11) Gemiddeld aantal personeelsleden 

 

Bij de Stichting zijn geen werknemers in dienst (2017 eveneens nihil). 

 

Bleskensgraaf, 20 mei 2019 

 

Bestuur:         

L.A. de Goffau (Voorzitter)         

J. Boele (Secretaris) 

A.H.J. Verhoeff (Penningmeester) 

J.A. Karelse – de Jong (Bestuurslid) 

J. Bakker (Bestuurslid) 
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Overige gegevens 

Resultaatbestemming  

Het saldo van baten en lasten is onttrokken aan de bestemmingsreserve. 

 


