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heeft het bestuur van de
Stichting Certificering
ubsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer
besloten dat:

L Noord-Groningen Wierde & Dijk

t aangemerkt als gecertificeerde organisatie zoals bedoeld in de provinciale
dening Subsidie Natuur en Landschapsbeheer. Toekenning heeft plaatsgevonden
ond van o.a. het ingediende kwaliteitshandboek.

uitgereikte certificaat is geldig voor zover de gecertificeerde, in voldoende mate
Dit rapport is een uitgave van:
voldoen aan de in de verordening gestelde eisen, waaronder begrepen de uitvoe
van het genoemde kwaliteitshandboek.

het bestuur van de stichting certificering SNL.
Het secretariaat van het bestuur wordt verzorgd
door de Dienst Landelijk Gebied
20021 | 3502
la Utrecht SNL, drs. J.P.J. Lokker
oorzitter van Postbus
de Stichting
Certificering
www.portaalnatuurenlandschap.nl
het college van Gedeputeerde Staten in de betreffende provincie.
Email: certificeringsnl@minlnv.nl
Fotografie: DLG/Unie van Bosgroepen
Juli 2013 |
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1 Jaarverslag van het bestuur
1.1 Algemene informatie over de stichting
Met de inwerkingtreding van het Stelsel Natuur en
Landschapsbeheer (afgekort tot SNL) hebben de provincies aangegeven meer uit te gaan van de deskundigheid
van de beheerder en vertrouwen in zijn werk. Dit in
tegenstelling tot de werking van het vroegere Programma
Beheer. Vandaar dat voor zover de EU dit toestaat,
afgestapt is van gedetailleerde veld controles. In plaats
daarvan is een stelsel van certificering afgesproken.
Daartoe is in 2011 door de provinciale besturen de
Stichting Certificering SNL in het leven geroepen. De
stichting verzorgt namens de provinciale besturen de
certificering voor zowel de agrarische natuurbeheerders
als de andere natuurbeheerders.
Al deze beheerders dienen hun beheer uit te voeren op
basis van een programma van eisen (= pve) voor certificering, dat in de provinciale verordeningen is opgenomen..
De start van de werkzaamheden van de stichting lag bij
het agrarisch natuurbeheer. Daarin is sinds 2011 sprake van
gebied coördinatoren(afgekort GC). Dit zijn rechtspersonen die zijn aangewezen door het provinciaal bestuur en
als een verlengstuk van dit bestuur zorgen voor een
adequaat collectief weidevogelbeheer. De GC zijn
onderdeel van en steunen voor hun werk op de agrarische
natuurverenigingen. Gebied coördinatoren vertalen het
beleid vanuit het provinciale natuurbeheerplan naar hun
specifieke situatie in een eigen collectief weidevogel
beheerplan en stemmen het beheer daarop af.
Zij leggen hun werkwijze vast in een kwaliteitshandboek.
Dit handboek wordt door het bestuur van de Stichting
Certificering SNL (de Certificeringscommissie) getoetst op
o.a. het voldoen aan het p.v.e. Is dit voldoende dan kan
een certificaat voor het collectief agrarisch natuurbeheer
worden verstrekt.
Het bestuur hanteert bij de certificering van gebied
coördinatoren de volgende visie. Het certificaat moet
betekenis hebben, ook al is afgesproken met een lichte
vorm van certificering te zullen werken. Er is sprake van
een groei- en leerproces bij de GC/ANV’s, omdat het
collectieve weidevogel beheerplan een nieuw instrument
is. Vertrouwen in beheerders betekent evenwel niet dat
het bestuur “blind en naïef” is. De geloofwaardigheid van
het certificaat en de certificeringscommissie zijn daarbij
immers ook in het geding.
De focus bij de beoordeling van het kwaliteitshandboek
ligt bij de manier waarop de GC/ANV de zaak intern heeft
georganiseerd.

Vanwege het groei- en leerproces zullen de eisen die
gesteld worden strenger worden. Enige tijd na het
verstrekken van het certificaat wordt een audit uitgevoerd. Dat is een bezoek aan de organisatie waarbij
nagegaan wordt of de werkwijze in het handboek in de
praktijk ook wordt nageleefd.
Bij de certificering van de natuurbeheerders is geen sprake
van een groei- en leerproces. Natuurbeheerders doen dit
werk al vele jaren en hebben daarvoor de nodige ervaring
opgebouwd. Zij moeten voor een certificaat dan ook direct
aan de eisen van het p.v.e. voldoen.
Het bestuur bestaat uit drie personen nl. de heren J.P.J.
Lokker, J. Jansen en H. Menninga. In het dagelijks leven
respectievelijk waarnemend burgemeester, directeur
Bosschap en oud- directeur bij de provincie Groningen.
Secretaris/penningmeester is de heer J.G. van Beek van
DLG. Hij is in 2011 in die hoedanigheid formeel aangewezen door de directeur van het IPO. Hij wordt bijgestaan
door mevr. S. Woudenberg van DLG west.
In 2012 is het bestuur vijfmaal bijeengeweest.
Het bestuur laat zich bij zijn werk adviseren door een pool
van externe en onafhankelijke deskundigen.
In 2012 waren dat voor het collectief agrarisch
natuurbeheer:
De heer D. Melman van onderzoeks instituut Alterra
De heer G. J. van Herwaarden van Landschapsbeheer
Nederland
De heer R. Griffioen van DLG Noord
De heer L. Simons van DLG Zuid
Mevr J. Jansen van DLG West en
De heer H. Vlottes van DLG Oost.
Bij de beoordeling van de grote natuurbeheerders maakt
het bestuur gebruik van twee externe deskundigen: mevr.
M. Hoogstra, docent bij de WUR , en L.Klaassen, directeur
Omgevingsdienst Haaglanden.
Bij de beoordeling van de FPG aanvragers zijn de
deskundigen L. Simons en G. J. van Herwaarden
betrokken.

1.2 Informatie over de activiteiten
Collectief agrarisch natuurbeheer
In schema 1 is aangegeven aan welke GC/ANV’s een
certificaat is verstrekt in de loop van 2012. Het proces dat
daartoe is doorlopen is hiervoor beschreven. In het kader
van het groeiproces zijn bij de verstrekking van het
certificaat in vele gevallen suggesties ter verbetering
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gedaan. In de praktijk bleek het lastig om alleen op basis
van het kwaliteitshandboek een goed oordeel te kunnen
vellen. Om toch tot een gedegen oordeel te komen werd
daarom vaak in combinatie met het kwaliteitshandboek
ook het collectieve beheerplan bekeken. Het merendeel
van de GC had geen bezwaar tegen deze werkwijze.
Schema 1 Gebiedscoördinatoren: verleende certificaten in 2012

Naam organisatie

Datum
certificaat

ANV Tolhuislanden

12-4-2012

Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto

12-4-2012

Natuurcoöperatie Baarderadeel
(Rivierduin G38 Advies)

12-4-2012

Vereniging Agrarisch Belang Terschelling

12-4-2012

ANV Camperland

20-6-2012

ANV Coöperatie ‘t Bûtlân

20-6-2012

ANV De Ommer Marke

20-6-2012

ANV Groen Salland

20-6-2012

ANV Horst en Maten

20-6-2012

ANV De Gooyumerpolder

4-10-2012

ANV De Greidhoeke

4-10-2012

ANV Om ‘e Koaien

4-10-2012

ANV ‘t Onderholt

4-10-2012

ANV Tusken Marren en Fearten

4-10-2012

ANV Tusken Sleatergat en Wellesleat

4-10-2012

Federatie boerennatuur

4-10-2012

Kopse Agrarische Natuurvereniging (KAN)

4-10-2012

VANL Noord-Groningen Wierde & Dijk

4-10-2012

ANV D’n Beerse Overlaet

20-12-2012

ANV Drimmelen

20-12-2012

ANV Het Groene Woud

20-12-2012

In de tweede helft van 2012 is met de uitvoering van de
audits gestart bij GC/ANV’s die in 2011 een certificaat
hebben ontvangen. Daartoe is allereerst een auditplan
opgesteld, dat met de koepels van agrarische natuurverenigingen is besproken. De werkwijze is daarna met een
proef audit in de praktijk getoetst. Vervolgens zijn de
auditors professioneel opgeleid door een ervaren externe
auditor, Leo Ancher.
De auditors zijn bovengenoemde deskundigen
G.J. van Herwaarden, R. Griffioen en
L. Simons.
Daarna zijn de audits uitgevoerd (zie schema 2).

Bij de beoordeling van de audits hanteert het bestuur drie
mogelijkheden:
• Behoud van het certificaat met aanbevelingen;
• Verbeterpunten die opgepakt dienen te worden
binnen een door het bestuur bepaalde termijn,
waarna het certificaat behouden blijft;
• Intrekking van het certificaat, als de
auditresultaten(heel) slecht zijn.
De resultaten van de audits komen in het voorjaar 2013
beschikbaar.
Schema 2 Gebiedscoördinatoren: uitgevoerde audits in 2012

Naam organisatie

Datum audit

ANV Oost Groningen

26-9-2012

Noardlike Fryske Wâlden

9-10-2012

VANL Water, Land & Dijken

17-10-2012

Natuur- en Milieucoöp. Rivierduingebied

19-10-2012

SNL Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

23-10-2012

Ver. Coördinatie Natuurbeheer Kop van
Noord-Holland

24-10-2012

ANV de Utrechtse Venen

29-10-2012

ANV De Hollandse Venen

30-10-2012

ANLV VeluweIJsselzoom

2-11-2012

VANL De Lieuw

6-11-2012

Coöperatie Boeren met Natuur

12-11-2012

NatuurBeleven bv

14-11-2012

Landschapsbeheer Drenthe

15-11-2012

VANL Tieler en Culemborger Waarden

16-11-2012

VAN Ons Belang

19-11-2012

ANV Akkerwaard Flevoland

20-11-2012

St. Biotoopverbetering Agr. Overleg (St.
BAO)

23-11-2012

ANV Tusken Skarren en Marren

26-11-2012

Boer & Natuur ZWK

30-11-2012

VAN Tusken Boarn en Swette

4-12-2012

ANV Ark&Eemlandschap

5-12-2012

Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio

6-12-2012

ANV Lopikerwaard

10-12-2012

ANV Meervogel

11-12-2012

VANL Weststellingwerf

12-12-2012

ANV Guozzekrite

13-12-2012

ANV West Friesland

17-12-2012

De Groene Klaver (VANL Wijk en Wouden
/Leidse Regio)

18-12-2012

Vereniging voor duurzame landbouw
Stad en Ommeland

19-12-2012
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Natuurbeheer
Natuurbeheerders zijn in de gelegenheid gesteld om via
plannen van aanpak hun organisatie aan te passen aan de
eisen van certificering. Met subsidie van het IPO zijn
(model) kwaliteitshandboeken opgesteld, die moeten
worden geïmplementeerd in hun organisaties.
In de tweede helft van 2012 zijn de eerste kwaliteitshandboeken binnengekomen en beoordeeld (zie schema 3).
Met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is enkele
malen overleg geweest over de aanpak en de vorm van
aanlevering .
De Certificeringscommissie heeft eerst het modelKwaliteitshandboek van de FPG beoordeeld. Daarna
onderschrijft een individuele FPG deelnemer dit model en
maakt dat specifiek voor zijn situatie via een persoonlijk
kwaliteitshandboek. Daartoe is een model en een
individueel aanvraag formulier ontwikkeld.
De eerste particuliere natuurbeheerders zijn in het najaar
van 2012 op basis van deze aanpak gecertificeerd. Eén
aanvraag van een particulier die niet aangesloten is bij de
FPG, is afgewezen. Het betrof een rietteler uit Overijssel.
Zijn aanvraag voldeed niet aan het programma van eisen.
Naar aanleiding van signalen uit het veld heeft het bestuur

op najaar 2012 een brief aan het IPO gestuurd over de
mogelijkheid dat veel meer kleine particulieren zich
zouden melden voor certificering dan aanvankelijk
gepland. Op basis van dit signaal is de ondergrens voor
certificering van particuliere natuurbeheerders op
tenminste 5 ha gelegd. In december 2012 is hierover verder
gesproken met de directeur van het IPO. In het kader van
de herziening van het SNL zal dit aspect nader worden
bezien.
De Unie van Bosgroepen is eind 2012 gecertificeerd nadat
er eerst op directie niveau overleg is geweest over het
concept kwaliteitshandboek. Het certificaat werd op 10
december door (de bij het IPO verantwoordelijke)
gedeputeerde van Dijk van Gelderland samen met de
voorzitter van de stichting uitgereikt. Het ging daarbij om
een zgn. groepscertificaat. De Unie opereert namens de
groep van onderliggende aanvragers.
Bij de 12 Landschappen is ook een model kwaliteitshandboek voor de individuele Landschappen ontwikkeld.
Hierover is ook eerst met het bestuur gesproken, mede op
basis van een advies van de deskundigen. Voor eind 2012
zijn vervolgens de individuele kwaliteitshandboeken van
elf provinciale landschappen (minus Gelderland) ingele-

uitreiking van certificaat natuurbeheer aan directeur Huisman van de Unie van Bosgroepen door gedeputeerde
Van Dijk en voorzitter Lokker .
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verd ter beoordeling.
Met de Vereniging Natuurmonumenten is het conceptKwaliteitshandboek ook op directieniveau besproken.
Daarbij is afgesproken dat indiening begin 2013 zal
plaatsvinden.
Staatsbosbeheer gaat ook onder de SNL vallen en zal
derhalve ook moeten worden gecertificeerd. Daarom
heeft ook meerdere malen overleg plaatsgevonden met
SBB over de opzet en aanlevering van een concept-kwaliteitshandboek in het voorjaar van 2013.
Schema 3 Naam organisatie

Naam organisatie

Datum
certificaat

Unie van Bosgroepen

10-12-2012

De Flearen

28-9-2012

Landgoed Weverslo

8-11-2012

Landgoed Geesloo

20-12-2012

Communicatie en overig werk
Via het IPO portaal natuur en landschap (www.portaalnatuurenlandschap.nl) zijn de essentiële zaken van het
bestuurswerk in 2012, zoals de voortgang in de certificering bij agrarisch natuurbeheer en het natuurbeheer, het
jaarverslag over 2011 etc, gecommuniceerd.
Het bestuur is zeer terughoudend met communicatie over
nieuwe beleidsontwikkelingen. Immers: de provincies zijn

de opdrachtgevers van de stichting en zij bepalen het
beleid en zijn verantwoordelijk voor de communicatie
daarover.
Wel wordt desgevraagd kennis ingebracht. Zo heeft b.v. de
secretaris zijn kennis ingebracht bij de zgn. expertgroep
“collectieven in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid” in verband met de op handen zijnde certificering
van die collectieven.
Bestuurslid Henk Menninga heeft in november uitleg
gegeven over het werk van de stichting op een voorlichtingsbijeenkomst van de Unie en de FPG in het noorden
van het land. Bestuurslid Jos Jansen heeft een gesprek
gehad met de Beroepsvereniging Natuurboeren. Deze
organisatie streeft er naar dat “gecertificeerde” natuurboeren terreinen van natuurbeheerders in erfpacht
kunnen nemen. Een dergelijke beweging zou gevolgen
kunnen hebben voor het werk van de stichting.
Met het secretariaat van FSC Nederland is verkend in
hoeverre de SNL certificering gebruik kan maken van het
FSC certificaat. Een eerste analyse lijkt hoopgevend.
Zodoende zou dubbele certificering (dus bureaucratie)
vermeden kunnen worden. In het voorjaar van 2013 zal de
mogelijkheid daartoe definitief duidelijk worden.
Met de SKAL is oriënterend gesproken over het gebruik
van het SNL certificaat om voor natuurgrond een certificaat biologisch boeren af te geven eerder dan de gebruikelijke drie jaar .
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1.3 Werkplan 2013
De belangrijkste werkzaamheden in 2013 zullen de
volgende zijn:
• afronding certificering GC
• uitvoeren audits bij gecertificeerde GC
• de certificering van (grote) natuurbeheerders
• advisering over enkele beleidsontwikkelingen
Teneinde in de pas te lopen met de beschikbare financiële
middelen zal er in 2013 scherp worden gestuurd op
prioriteiten en de inzet van menskracht.
De eerste helft van 2013 wordt benut om de nog resterende GC (ca. 5) te certificeren. Daarnaast zullen de
resultaten van ca 30 audits bij GC worden beoordeeld en
gecommuniceerd.
In het voorjaar van 2013 zullen alle grote natuurbeheerders worden gecertificeerd (Natuurmonumenten en de
provinciale Landschappen) en later ook Staatsbosbeheer.
Daarnaast worden nog tientallen aanvragen verwacht van
beheerders die bij de FPG zijn aangesloten.
Er zullen voorshands in 2013 geen audits worden uitgevoerd bij gebied coördinatoren. Dat heeft vooral ook te
maken met de professionaliseringsslag die GC/ANV’s
moeten maken in verband met hun ontwikkeling naar
(gecertificeerde) gebiedscollectieven in het kader van het
nieuwe GLB.
In dat kader zal, desgevraagd door het IPO, door het
bestuur op basis van de ervaringen tot nu toe een actieve
inbreng worden geleverd aan de beleidsontwikkeling rond
de certificering van gebiedscollectieven. Ook zal worden
geadviseerd over de komende lumpsum financiering,
waarbij elke natuurbeheerder groter dan 75 ha verplicht
wordt zich te certificeren.

Begroting 2013
In 2013 is € 477.912 beschikbaar. Daarbij gaat het om een
bedrag van € 468.000 aan bijdragen van de provincies
plus het eigen vermogen per eind 2012 van € 9.913.
Hiervan is € 292.000 bestemd voor de restant verplichting
aan de terreinbeheerders voor de realisatie van hun
plannen van aanpak voor de certificering.
Tevens staat op basis van de goedgekeurde offerte van 9
mei 2011 nog een verplichting aan DLG voor het voeren
van de secretariaatsfunctie open van € 107.776 (€ 700.000
-/- € 592.223,87 (besteding 2011 en 2012)).
Dit houdt in dat een bedrag van € 78.137 nog beschikbaar
is voor de werkzaamheden van de Certificeringscommissie.
Daarmee kan het bovengenoemde werkplan 2013 in
beginsel worden uitgevoerd, maar dat vergt wel een hele
scherpe budgetsturing. Daarom zal het bestuur in elke
bestuursvergadering een financiële (tussen)stand van
zaken bespreken. Directe sturing zal ook plaatsvinden als
het bestuur de secretaris wel/niet toestemming verleent
voor elke grote activiteit die inzet vergt van een DLG-er of
een externe.
Inkomsten
Provincies

€ 468.000

Eigen vermogen per 31-12-2012

€

Totaal

9.913

€ 477.9132

Uitgaven
Werk DLG en derden

€ 107.776

Plan van aanpak TBO’s

€ 292.000

Totaal
Nog extra besteedbaar voor het werkplan 2013

€ 399.776
€ 78.137
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2 Jaarrekening
2.1 Balans

Bedragen in EURO

31-12-2012

31-12-2011

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

0

99.915

103.098

111.684
103.098

Totaal

211.598

103.098

211.598

PASSIVA
Eigen vermogen
stichtingskapitaal

124.024

Resultaat boekjaar

-114.111

124.024

9.913

124.024

9.912

26.453

83.273

61.122

103.098

211.598

Vreemd vermogen kort
Nog te betalen
Crediteuren

Totaal

2.2 Staat van baten en lasten

Bedragen in EURO

2012

Begroting 2012

2010 en 2011

628.013

628.000

1.198.975

142

0

139

628.155

628.000

1.199.113

Kosten inzet DLG en derden

235.791

187.000

356.434

Certificeringskosten TBO,s

506.444

503.000

718.639

Baten
Bijdragen provincies
Rentebaten

Som der baten
Lasten

Algemene kosten
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

31

0

18

742.266

690.000

1.075.090

-114.111

-62.000

124.024
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2.3 Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling
Algemeen
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening
opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 640
Organisaties-zonder-winststreven.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Bijdragen provincies
De bijdragen van de provincies worden verantwoord in
het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld zonder dat de door de stichting gemaakte
kosten in mindering zijn gebracht.

Rentebaten
Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten
en lasten verwerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met
de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost,
indien het bedrag bepaalbaar is en de ontvangst
waarschijnlijk.

Lasten
Lasten van het boekjaar worden verantwoord ongeacht of
ze tot uitgaven in dat boekjaar hebben geleid. De lasten
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar
worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt
voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van
voorzieningen.
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2.4 Toelichting op de balans

Bedragen in EURO

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa bestaan
uit:
2012

2011

0

99.915

0

99.915

2012

2011

103.098

111.684

103.098

111.684

Stand per 01-01-2012

Resultaat-bestemming

Stand per 31-12-2012

124.024

-114.11.

9.913

124.024

-114.111

9.913

Debiteuren

Liquide Middelen
De liquide middelen bestaan uit:
Rekening Courant BNG

Eigen Vermogen
Het verloop van de reserves is als volgt:
Algemene reserve

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit:
Crediteuren
Nog te betalen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Per balansdatum is er voor een totaal bedrag van
€ 399.776 aan openstaande verplichtingen aanwezig.
Dit betreft verplichtingen aan de Unie van Bosgroepen,
FPG, 12 Landschappen en Natuurmonumenten voor
certificeringskosten TBO’s ad. € 292.000.
Tevens is op basis van de offerte van DLG d.d. 9 mei 2011
voor uitvoering van de secretariaatsfunctie een bedrag van
€ 700.00 toegezegd door de stichting. De restantverplichting per eind 2012 bedraagt nog € 107.776

2012

2011

83.273

61.122

9.912

26.453

12 | Jaarverslag Stichting Certificering SNL over het jaar 2012

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Bedragen in EURO

Bijdragen provincies
Bijdragen provincies

2012

Begroot 2012

628.013

628.000

Per provincie is een bedrag van € 52.334,41 bijgedragen voor de activiteiten in 2012.
Rentebaten
Rentebaten

2012

Begroot 2012

142

0

Betreft de renteopbrengsten 2012 over het uitstaande tegoed op de rekening courant.
Kosten inzet DLG
De kosten van de inzet van DLG en externen bestaan uit:
Kosten DLG ers en externen

2012

Begroot 2012

235.791

187.000

235.791

187.000

De realisatie cijfers zijn hoger dan begroot omdat er meer inzet nodig bleek
Certificeringskosten
De kosten met betrekking tot de TBO’s zijn
2012
FPG

116.984

12 Landschappen

166.218

Unie van Bosgroepen

223.242

Begroot 2012

506.444

503.000

2012

Begroot 2012

31

0

34

0

Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit:

Bezoldiging bestuur
Conform richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven
wordt hier de bezoldiging van de bestuurders vermeld. Dit
zijn alleen die bedragen die in 2012 ten laste van de
Stichting Certificering SNL zijn gekomen. De bedragen van
de bestuurders bevatten vergoedingen voor het bijwonen
van bestuursvergaderingen,overleggen met provincies en
TBO’s en reiskosten.
Bestuur
J.P.Lokker
2.798
J.Janssen
4.664
H.Menninga 10.425
Totaal
17.887
De verschillen tussen de bestuurders komen door een
verschil in inzet plus de hogere vergoeding die de heer
Menninga krijgt vanwege zijn lange reistijden.
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3 Overige gegevens
3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
In deze paragraaf wordt de controleverklaring van de
Auditdienst Rijk opgenomen.
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3.2 Resultaatbestemming
Het resultaat over het boekjaar 2012 ad. - € 114.111 wordt
toegevoegd aan het stichtingskapitaal.

3.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na de balansdatum
voorgedaan die van invloed zijn op het beeld van
de jaarrekening.

Dit rapport is een uitgave van:
Dienst Landelijk Gebied
Postbus 20021 | 3502 LA Utrecht
www.dienstlandelijkgebied.nl
Augustus 2010

