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| Jaarverslag 2016 Stichting WCL Winterswijk

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL)
Winterswijk.
Het Algemeen Bestuur legt hiermee verantwoording af over de bestuursactiviteiten en de
uitvoering van het Jaarplan 2016 inclusief de financiële vertaling daarvan.

Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Gert-Jan te Gronde

Duurzaamheid is geen aflaat voor het
gedrag van nu maar het bewustzijn dat er na
ons ook nog wat komt. Daar gaat WCL over.

Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag.

Voorzitter
Dhr. G.J.W. te Gronde

Secretaris
Dhr. A. Schoemaker
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Ondanks dat het in 2016 niet zo hectisch was als in de jaren daarvoor, heeft WCL zich
wel weer op vele terreinen kunnen presenteren en heeft zich weer, samen met anderen,
verdienstelijke gemaakt. Het is de samenwerking met het gebied die de basis legt voor
succes. Een mooi voorbeeld hiervan is dat op dit moment het glasvezelnetwerk wordt
aangelegd in het gehele buitengebied.
Bij deze samenwerking is de rol van alle WCL-bestuurders belangrijk. Wie dat allemaal zijn?
In dit jaarverslag worden ze allemaal aan u voorgesteld. U kunt ook lezen wat zij van WCL
vinden.
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Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Harry Grevers

Geen toekomst zonder boeren in het
buitengebied

Ja ar ver slag 20 1 6 Sti chting WCL Wi nte r sw ijk
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Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Jan Soede

Laten we het CULTUUR landschap niet
vergeten
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Quotes

Bestuursleden stellen zich voor:

Arie Schoemaker
WCL werkt verslavend

In het jaar 2016 zijn door het bestuur activiteiten verricht,
waarbij de doelstellingen uit de Visie Stichting WCL 2005 –
2015 leidend zijn geweest.
Vergaderingen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) heeft in 2016 drie keer vergaderd.
Het Dagelijks Bestuur is acht keer bijeen geweest.

In 2016 is begonnen om de AB-vergaderingen wat interactiever
te maken. Na afloop van de vergaderingen zijn, samen met de
aanwezige bezoekers, werksessies gehouden over zaken die in
de WCL-visie staan. Een vraag die uitgewerkt is, is ”Hoe kan de
belevingswaarde van het buitengebied verbeterd worden?”

Bestuurswisselingen
In 2016 hebben zich de volgende bestuurswisselingen
voorgedaan: per 30 mei heeft de heer Evert de Roos
namens de gezamenlijke buurtschappen de heer Jan
Roerdink vervangen en neemt zitting in het Algemeen
Bestuur, de heer Dinant Eggink vervangt de heer
Jan Roerdink in het Dagelijks Bestuur namens de
gezamenlijke buurtschappen.
Per 30 mei heeft mevrouw Lisbeth te Peele namens LTO
Oost-Achterhoek mevrouw Rina te Winkel vervangen.

Visie 2015 – 2025
De Visie 2015 – 2025 is het toetsingskader voor goedkeuring
van ingediende projecten. Bekijk hier de WCL Visie: http://
www.wclwinterswijk.nl/images/stories/pdfJaarverslagen/WCLVisie-2015-2025-Internet.pdf

Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Liesbeth te Peele

Met zijn allen voor een omgeving waar
economie, leefbaarheid, natuur en
recreëren hand in hand gaan
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AB-vergaderingen “nieuwe stijl”
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Breedband
WCL ondersteunt het initiatief om het gehele buitengebied
van Winterswijk te voorzien van glasvezel al vanaf het begin.
In 2016 waren er in de maand mei meerdere inloopavonden.
Mede door deze bijeenkomsten zijn er genoeg aanmeldingen
gekomen (de ondergrens was 50%) om over te gaan tot
daadwerkelijke aanleg. Met de aanleg wordt in het voorjaar
van 2017 begonnen.

Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Joyce Ras

Waarom moeilijk doen als het samen kan
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Overleg met de Buurtschappen
De Stichting WCL is als adviseur aanwezig bij de periodieke
overleggen over de Buurtschappenvisie (BSV).
Overleg met Stichting Samenwerkend Aaltens Platteland
(SAAP); voorafgaand aan de DB vergadering van 18 januari zijn
vijf bestuurders van SAAP op bezoek geweest. Doel hiervan was
om elkaar beter te leren kennen. Bekijk het artikel op internet:
https://www.stichtingsaap.nl/index.php?title=over-saap
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Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Alfred Scholten

De toekomst maken we samen

Collectief VALA (Vereniging Agrarisch Landschap
Achterhoek) en ANLb (Agrarisch Natuur en
Landschap beheer)
WCL ondersteunt het Collectief VALA door naast de 6
Achterhoekse Agrarische Natuurverenigingen ook zitting
te hebben in het bestuur van de VALA. De ervaring en het
opgebouwde netwerk die WCL heeft opgedaan bij en tijdens
de GLB-pilot wordt bij de VALA ingezet. Het nieuwe ANLb is
een landelijke voortzetting van de GLB-pilots. In de gehele
Achterhoek doen 455 deelnemers mee aan deze regeling.
Deze regeling loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2021.
Het totale subsidiebedrag over deze periode bedraagt circa €
10,5 miljoen. http://www.de-vala.nl/

LEADER
LEADER is een Europese subsidie voor het platteland. De
Achterhoek is vanwege de krimp door de provincie Gelderland
voor de periode 2016 – 2022 aangewezen als LEADER-gebied.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat grote projecten
(minimaal omvang € 60.000) mogelijk in aanmerking
kunnen komen voor LEADER-subsidie. WCL probeert actief
te bemiddelen om projecten hiervoor in aanmerking te laten
komen. Meer weten? http://www.leaderachterhoek.nl/lag
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WCL-promotieactiviteiten en aanwezigheid bij
bijeenkomsten
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• Jaarverslag WCL 2015;
• 14 januari: IJzerlo; bijeenkomst over akkerranden en de patrijs;
• 11 februari: Silvolde, bijeenkomst (film) over Bodemleven;
• 11 april: Doorwerth, provinciale Natuur Netwerkbijeenkomst;
• 26 april: Bergum: Noordelijke Friesche Wouden, bijeenkomst
over Toekomstboeren;
• 16 mei: Winterswijk, WCL promotie tijdens de KunstOerroute
2016 (bij Roerdinkhof);
• 23 mei: Utrecht, bijeenkomst voormalige GLB-pilots;
• 28 mei: Woold, WCL promotie tijdens Boerendag familie
Scholten (Kobus 60 jaar);
• 28 mei, Winterswijk, aanwezig bij de uitvoering van de
Journey;
• 2 juni: Heereveen, landelijke Conferentie Bevolkingsdaling;
• 24 september: Groenlo, bijeenkomst 250 jaar DuitsNederland;
• 4 oktober: Brussel, deelname aan Hercules Conferentie op
uitnodiging van Europese Landgoedeigenaren (E.L.O.);
• 21 november: Doorwerth, provinciale Natuur
Netwerkbijeenkomst;
• 22 november: Den Bosch, bijeenkomst over Natuurinclusieve
landbouw (presentatie door Joel Salatin (uit Amerika));
• 23 november: Winterswijk, bijeenkomst over
compostwormen door de heer Michael Quintern (uit Nieuw
Zeeland);
• 15 december: Bergum, Noordelijke Friesche Wouden debat
over duurzame bodem melkveehouderij.

Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Pieter van der Laan

Zorg voor cultuurhistorie NU staat garant
voor het in de toekomst beter kunnen
begrijpen en beleven van het heden en
verleden van onze eigen herkomst.
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Aandacht in de media over WCL in 2016
• 8 maart: Achterhoek Nieuws: Reflectiestickers op
afvalcontainers in buitengebied dankzij WCL;
• 15 maart: Achterhoek Nieuws: Tom de Jong eerste donateur
voor WCL Winterswijk;
• 12 april: Aaltens Nieuws: WCL neemt initiatief om te kijken
naar inpassing duurzame energie.
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Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk
De Stichting WCL doet mee aan het opstellen van de nieuwe
Omgevingsvisie. Deze visie zal de basis vormen voor het
nieuwe Omgevingsplan Buitengebied Winterswijk. WCL-leden
hebben namens hun achterban ook individuele gesprekken
met de projectleiders gevoerd.

Jan Stronks

Natuur, landschap, cultuurhistorie,
landbouw en de werkwijze van WCL
maken Winterswijk uniek

Aanvrager voor derden (onder andere diverse
projecten in het kader van de promotie
Nationaal Landschap Winterswijk)
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Omdat meerdere provinciale subsidies alleen maar door
gemeenten en/of vaste partners van de provincie Gelderland
aangevraagd kunnen worden, heeft de Stichting WCL enkele
aanvragen voor derden bij de provincie Gelderland ingediend.
In 2013 is onder het programma Cultuurhistorie en Erfgoed
subsidie voor de volgende deelprojecten geld aangevraagd
en toegekend: Renovatie van Roerdinkhof en Onderzoek
naar historische bossen. Voor Roerdinkhof heeft WCL uitstel
gekregen tot 1 juli 2017.

Gebiedsloket Winterswijk
gebiedsloket@winterswijk.nl.
Het Gebiedsloket Winterswijk dat ooit ontstaan is vanuit een
samenwerkingsverband van meerdere overheden heeft zich
als doel bewezen. De meeste gebruikers (burgers) hebben
nu hun eigen directe ingang naar met name de gemeente
Winterswijk . Het fenomeen Gebiedsloket gaat gewoon door
met het (laten) beantwoorden van vragen en verzoeken en het
geven van inlichtingen over zaken die zich in het werkgebied
van Winterswijk afspelen zoals:
• Actuele gebiedsplannen;				
• Functieveranderingen;
• Aanvraag Natuurschoonwet (NSW) landgoederen in het
kader van bestemmingsplan;
• Beplantingen en subsidiemogelijkheden;
• Oprichten nieuwe bedrijven;
• Natura 2000;
• Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB);
• Indienen van WCL-projecten.

Donateurs
Het op zoek gaan naar externe financiers is een voorwaarde
van de Gemeente Winterswijk. Hiervoor is speciaal een
donateurs flyer gemaakt, die ruim verspreid wordt. Eind 2015
heeft zich de eerste donateur (langjarig) aangemeld. WCL blijft
zoeken naar aanvullende subsidiemogelijkheden (met name
bij de provincie). Bekijk hier de donateursflyer: http://www.
wclwinterswijk.nl/images/stories/pdf/Flyer-Donateur-WCL.pdf
Op 31 oktober is er een donateursexcursie gehouden. Onder
leiding van Jan Stronks is er een wandeling gemaakt door de
Bekendelle.
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Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Rody Schröder

Samenwerking in ons gebied,
is onze drive
Het jaarplan 2016 bestaat uit activiteiten die
vallen onder de volgende thema’s:
Leefbaarheid
Land- en tuinbouw
Natuur- en landschapsbeheer
Cultuurhistorie
Recreatie en toerisme

Hieronder worden per thema projecten beschreven die in
2016 zijn uitgevoerd. Projecten uit voorgaande jaren waarvan
enkel de financiële afwikkeling in 2016 heeft plaatsgevonden,
worden hier niet vermeld. In het kader staat de naam van
het project, vervolgens de totale projectkosten en de WCLbijdrage.
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Leefbaarheid / Buurtschappenvisie
Projectnaam

Totale kosten

De Winterswijkse aanpak om samenhang tussen functies en voorzieningen te creëren

€

26.500,00

WCL-bijdrage
€

7.500,00

WCL heeft dit project , met behulp van de Vereniging Kleinen Kernen (VKK) (inmiddels is de naam Vereniging Dorpshuizen en Kleine kernen Gelderland (DKK)), bij de provincie
ingediend en in een tweede tranche gehonoreerd gekregen. Dit project dat in 2015 is gestart dient een (concreet) uitvoeringsplan op te leveren dat in 2016 is opgeleverd.
Het omvat een uitvoeringsplan waarin aanbevelingen komen om de samenhang tussen enerzijds functies en voorzieningen in relatie tot de vrijwilligers en hun activiteiten te
verbeteren (het gehele rapport is te lezen op WCL- website).

Zwerfafvalopruimingsactie 2016

€

20.000,00

€

17.500,00

In 2015 zijn zowel in het voorjaar als in het najaar de zwerfafvalopruimingsacties gehouden. Deze acties zijn het vervolg op het project Goed Gastheerschap in het Nationaal
Landschap Winterswijk, waarbij de opruimspullen verkregen zijn. Leden van diverse verenigingen uit de buurtschappen zorgen ervoor dat het buitengebied schoon blijft. Een
trend die zichtbaar is, is dat er nu minder zwerfafval wordt opgeruimd dan bij het begin van het project in 2010 (minder is beter). De verenigingen in het buitengebied zijn
“gelukkig” met de zwerfafvalopruimingsacties, niet alleen omdat ze als vereniging een financiële bijdrage ontvangen, maar ook omdat het een “gezellige” dag is.
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Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:
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Johan Wytema

Nederland kijkt naar Winterswijk als proef
gebied voor leven met kleinschaligheid ,
hoe win je slim van grootschaligheid?

Leefbaarheid / Buurtschappenvisie (vervolg)
Projectnaam

Totale kosten

Onderhoudsteam Meddo

€

1.000,00

WCL-bijdrage
€

900,00

Ook in 2016 heeft het Onderhoudsteam Meddo veel werk verricht. Het werk bestaat uit inspecteren, onderhouden, opruimen, schilderen, nieuwe plantjes zetten, onkruid
verwijderen e.d. bij de volgende objecten: schuilhutten Kattenbergweg en Goorweg, uitkijktoren hoek Groenlose Slinge / Beuzerbeek – Garversbultenpad, perken in de kern van
Meddo, diverse bloembakken aan de Geldereschweg, alle zitbanken in en rond Meddo, groenstroken nabij Geldereschweg en de gymzaal, de brandkolk aan de van Eerdenweg,
landbouwfolie inzamelactie en een kerstboom (inclusief verlichting) plaatsen in de tuin van de kerk. Al dit werk wordt gedaan door vrijwilligers die als beloning uitgenodigd
worden op de jaarlijkse medewerkeravond van het Algemeen Meddo’s Belang.

Ondersteuning Disco jeugd

€

8.000,00

€

7.000,00

In 2016 heeft het verenigingsgebouw Juliana samen met jongeren een eerste discoavond gehouden. Bedoeling is dat in 2017 nog enkele jeugddisco avonden worden gehouden
samen met het Verenigingsgebouw Wilhelmina.
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Land – en tuinbouw
Totale kosten

Inzamelen van landbouwfolie

€

1.500,00

WCL-bijdrage
€

500,00

In samenwerking met de gezamenlijke buurtschappen is op een zaterdag in juni, voor de twaalfde keer de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelactie gehouden. Op de drie bekende
locaties in het buitengebied (Kotten, Huppel en Miste) is door een groep enthousiaste vrijwilligers 90 ton folies ingenomen (67 ton landbouwfolie en 23 ton wikkelfolie). Dit is
aangeleverd door 190 bedrijven en/of personen. Het overzicht ingezamelde landbouwfolie in de periode 2005-2015.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
gewicht in tonnen
39
61
48
45
90
90
94
81
82
92
90
aantal leveringen
107
133
145
170
208
199
205
187
174
170
190

Bodem duurzaamheid

€

30.000,00

€

15.000,00

Dit budget is doorgeschoven naar 2017 om als basis te dienen voor een provinciale cofinanciering voor een project “Bouwen aan een betere bodem”. Het gaat om een projectidee
dat samen met Wageningen Plant Research zal worden aangevraagd.

Vergroeningsdiensten (vervolg GLB –pilot)

€

150.000,00

€

130.000,00

Het project ’Van landelijke Vergroening naar Winterswijks gebiedsgroen/De groene innovatie” is een project dat loopt van 2015 tot 2020. Het is de bedoeling om passende
vergroening in Winterswijk van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld door teelten te (her)introduceren die ook een bijdrage leveren aan de Kaderrichtlijn Water (derogatie) en
bovendien een landschappelijke meerwaarde hebben. Ook in 2016 hebben enkele agrariërs hier weer aan meegedaan Hierbij zijn o.a. voederbieten, gras/klaver en maïs in
ruitvorm geteeld. Bij dit project wordt WCL ondersteund door Plant Research International Wageningen.
In 2016 is voor de tweede keer meegedaan aan het Europese onderzoek naar veranderingen in het landschap: LISA (Landscape Infrastructure and Sustainable Agriculture). In 2014 is
een soort nulmeting verricht. Dit onderzoek staat onder leiding van Dr. Rainer Oppermann van het IFAB te Mannheim (Duitsland) en is in Winterswijk uitgevoerd door Staring Advies.
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Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Gea Boessenkool
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De diversiteit van deelnemende
organisaties in WCL maakt het mogelijk
alle facetten van leven en werken in het
landschap mee te laten tellen in de te ondernemen stappen naar
een duurzaam en toekomstbestendig Winterswijks buitengebied.

Cultuurhistorie
Projectnaam

Totale kosten

Klusbrigade

€

42.000,00

WCL-bijdrage
€

10.000,00

In 2016 heeft de provincie Gelderland in het kader van “Ondersteuning initiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang” een bijdrage toegezegd voor het
opzetten van een klusbrigade. Deze bestaat uit een groep vrijwilligers die maatschappelijk ambities verbindt met het onderhouden van cultuurhistorie. Eigenlijk is dit bedoeld als
een vervolg op het succesvolle kippenhokproject. De bedoeling is dat de klussers in 2017 “de handen uit de mouwen steken”.
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Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Dinant Eggink

Leefbaarheid-werkgelegenheid en
onderwijs is voor mij en de inwoners van
buitengebied zeer belangrijk.

Natuur- en landschapsbeheer
Projectnaam

Totale kosten

Ecologische bedrijfsadviezen

€

10.000,00

WCL-bijdrage
€

6.000,00

Er zijn in 2016 enkele ecologische bedrijfsadviezen door Staring Advies gemaakt. Daarbij ging het om landschappelijk inpassing van zonnepanelen in het buitengebied en
landschappelijk inpassingen bij het Kooiveld. Het budget is bedoeld voor 5-6 adviezen.

Drone als wildredder

€

Vanwege de verwachting dat regels voor het besturen van een drone gewijzigd zouden worden is de aanschaf uitgesteld naar 2017.

10.000,00

€

7.500,00
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Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Evert de Roos

WCL houdt ons mooie buitengebied intact
en leefbaar

J aar ve rsl ag 2 016 S tichti ng W CL Winte r sw ijk
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Recreatie en toerisme
Projectnaam
Winterswijkse toeristische APP

Totale kosten
€

20.000,00

WCL-bijdrage
€

7.500,00

WCL is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een WCL app. Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de Gemeente en 100% Winterswijk. De bedoeling van
deze app is, behalve alle VVV informatie beschikbaar maken, om WCL zichtbaar te maken in het buitengebied. Hiermee kunnen bijvoorbeeld WCL projecten, cultuurhistorische
plekken, bijzondere landschappen en natuur, overnachtingen en horeca etc etc gevonden worden. Met een kaartfunctie kan er naar genavigeerd worden, kunnen fiets- en
wandelroutes gedownload worden en kunnen deze worden gedeeld. Mocht uit het vooronderzoek blijken dat de bouw van de app binnen bereik ligt, dan zal in het komend jaar
de opdracht daarvoor worden gegeven. Dit project is ook aangemeld voor een LEADER bijdrage.

Nazomeren in Nationaal Landschap Winterswijk

€

12.500,00

€

2.500,00

Er is door Winterswijk Marketing een extra campagne gevoerd om meer bezoekers en toeristen in de periode september/oktober naar het Nationaal Landschap Winterswijk te
krijgen. Dit is samen met de omliggende gemeenten Aalten en Oost Gelre opgepakt.
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Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Joanneke Smalbraak

Ik voel me verbonden met het
Winterswijkse buitengebied waar mijn
voorouders eeuwenlang boerden.
Winterswijks fraaie landschap, de zeldzame natuur en bijzondere
bossen zijn voor mij een kostbare nalatenschap. SAMEN als
vanouds daarvan leven, het koesteren, doorgeven én ervan
genieten, dát is voor mij WCL.

Recreatie en toerisme (vervolg
Projectnaam
The Journey Rock Popera

Totale kosten
€

-

WCL-bijdrage
€

1.500,00

Voor de opnames van deze Engelstalige film veranderde Winterswijk in het mystieke dorp Mattheyah waar een hogepriesteres antwoord geeft op vragen van kinderen. Deze
film vertoont beeld van het Winterswijkse buitengebied op een hele bijzonder manier. De beelden werden tijdens een uitvoering van The Jouney vertoont afgewisseld met het
optreden van een –speciaal voor deze uitvoering – opgericht zangkoor. The Journey stond onder leiding van songcoach Rob de Visser.

KunstOer route

€

15.000,00

€

1.500,00

Tijdens het Pinkster weekend is een kunstroute georganiseerd waarbij de focus lag op hernieuwde kennismaking met het cultureel erfgoed van Winterswijk, waar kunst op
de route zorgt voor extra aantrekkingskracht en herbeleven van oude geschiedenis. Hierbij werden o.a. de volgende locaties aangedaan: Roerdinkhof, Vriezenhuis, Villa
Mondriaan en het Lindenarboretum.

J aar ve rsl ag 2 016 S tichti ng W CL Winte r sw ijk
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De Stichting WCL Winterswijk heeft voor 2016 een bijdrage
van de gemeente Winterswijk ontvangen van € 75.000.
Hiervan is € 60.000 bestemd voor het uitvoeren van projecten
en € 15.000 voor de organisatiekosten.
Enkele projecten worden ook gefinancierd door de provincie
Gelderland. Bij het afrekenen van de projectsubsidie wordt de
laatste 20% pas uitgekeerd als het gehele project (inhoudelijk
en financieel) is afgewikkeld. Hierdoor ontstaat dan de situatie
dat er een wel overwogen keuze dient te worden gemaakt van
zelf voorfinancieren of crediteuren (deelnemers aan projecten)
in een later stadium (uit)betalen.

Overzicht per thema

afgerond op hele euro's
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Totale
projectkosten

Toegezegd
Bijdrage
WCL-aandeel Provincie/
Rijk
(via WCL)

Betaald per
31-12-2013

Betaald
in 2016

Saldo

Nog te
betalen

Cultuurhistorie

€

40.000 €

20.000 €

0 €

5.493 €

5.894 €

399 €

8.214

Land- en tuinbouw

€

30.000 €

15.900 €

0 €

0 €

885 €

15 €

15.000

Leefbaarheid

€

36.000 €

53.000 €

0 €

11.767 €

25.776 €

8.623 €

2.451

Natuur- en landschapsbeheer

€

29.000 €

34.100 €

0 €

11.700 €

7.339 €

0 €

15.061

Recreatie en toerisme

€

37.500 €

25.000 €

0 €

2.904 €

5.500 €

2.000 €

14.596

Buurtschappenvisie

€

11.000 €

10.500 €

0 €

879 €

1.707 €

0 €

7.914

Provinciale projecten /
Promotie Nationaal Landschap W’wijk

€

599.143 €

27.500 €

353.206 €

40.852 €

65.638 €

1.784 €

273.222

GLB-Vergroening

€

0 €

0 €

130.127 €

10.798 €

52.686 €

0 €

66.643

Totalen

€

782.643 €

186.000 €

483.334 €

84.394 €

165.426 €

12.821 €

403.100

Bijlagen:
1. Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)
toegelicht op jaarvergadering van 3 juli 2017 door accountant dhr. W.A. Nijman RA MA
2.Staat van baten en lasten 2016
toegelicht op jaarvergadering van 3 juli 2017 door accountant dhr. W.A. Nijman RA MA
3. Samenstelling WCL bestuur (per 3 juli 2017)
4. WCL –doelstellingen

03

| Financiële ve ra ntwoordi ng

Risico’s
door het langjarige Kippenhokproject. Tot op heden heeft
nog geen één project geleid tot een risico (lees: financieel
nadeel) voor WCL. Het is wel eens voorgekomen dat bij
een project een extra bijdrage moest worden gegeven.
Daar staat tegenover dat soms projecten ook goedkoper
uitgevallen zijn.
Hieronder is een overzicht van projecten waarbij voor WCL
een (theoretisch) risico bestaat. Voor de volledigheid zijn
in dit schema ook nieuwe projecten uit 2017 opgenomen
en –reeds afgelopen - projecten waarvan enkel nog de
bewaarplicht geldt.

Project
nummer

Projectnaam

Uitvoering
door

risico voor WCL

bedrag

2013 015141

Cultuur en Erfgoed
Roerdinkhof

Roerdinkhof

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 230.000

risico beperken door:

Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Heleen Bruggink

WCL verbindt & WCL werkt!

looptijd
project

- aanwezig bij bouwvergaderingen. 1 jan 2014 1 juli 2017

stukken bewaren (risico) tot
tot goedkeuring
subsidie vaststelling (medio 2018)

2013-015141

Bossen van Winterswijk,
erfgoed voor de toekomst

WCL mmv
aanvrager; subsidie
Probos en Maes (deels) terug betalen

€ 14.940

- afgerond/eigen aansturing

1 Jan 2014 1 juli 2017

idem; vanwege de
koppeling

2016-013585

Klusbrigade

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 25.000

- controle op de periodieke betalingen/eigen aansturing

1 jan 2014 31 dec.2018

31 dec 2023

2014 - 011211

De Winterswijkse aanpak om
samenhang tussen functies en
voorzieningen te creëren

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 18.999

- project is succesvol afgerond

1 okt 2014 1 okt 2016

1 okt 2021

2013 - 014058

Promotie en marketing
Nationaal landschap

WCL mmv
aanvrager; subsidie
diverse partijen (deels) terug betalen

€ 67.500

- afgerond/eigen aansturing

1 dec 2013 –
31 aug 2015

11 dec 2020

2009 - 013484

Goed gastheerschap in
Nationaal Landschap W’wijk

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 53.859

n.v.t. project is succesvol afgerond

8 jul 2009 –
15 jun 2012

7 sept 2017

2009 - 009809

Beleven Nationaal Landschap
Winterswijk

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 275.519

n.v.t. project is succesvol afgerond

17 dec 2009 20 dec 2012

25 febr 2018

2012 - 015401

Herstel karakteristieke
WCL
waardevolle gebouwen fase -6

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 20.000

n.v.t. project is succesvol afgerond

2013 - 2015

12 aug 2020

2012 - 001767

Herstel karakteristieke
waardevolle gebouwen fase -5

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 30.000

n.v.t. project is succesvol afgerond

2012 - 2014

5 aug 2020

5040006
377936.1

Pilot GLB

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 2.150.000

n.v.t. project is succesvol afgerond

8 mrt 2011 –
27 mrt 2014

27 maart 2019

19
J aar ve rsl ag 2 016 S tichti ng W CL Winte r sw ijk

WCL heeft verschillende rollen bij projecten. Bij veel
projecten wordt een bedrag te beschikking gesteld. Dit
bedrag wordt dan meestal uitgekeerd als het project
is uitgevoerd. WCL vraagt ook zelf projecten aan die
vervolgens door WCL zelf worden uitgevoerd of waarbij
WCL bij de projectleiding direct betrokken is. Er zijn ook
projecten aangevraagd voor anderen waarbij WCL niet
de uitvoering doet maar wel verantwoordelijk is voor de
uitvoering en de verantwoording. Een voorbeeld hiervan is
de restauratie van Roerdinkhof. Aan deze subsidieregeling
(uit het Programma Cultuur en Erfgoed) konden alleen
“partners van de provincie Gelderland” meedoen en geen
particulieren. WCL is partner geworden

Bijlage 01

| Balans per 31 de c e m be r 2 0 1 6 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

PASSIVA
31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

VLOTTENDE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

Vorderingen

Bestemmingsreserve Landschapsfonds

€

6.500

€

6.500

Bestemmingsreserve projecten

€

27.536

€

18.727

Overige reserves

€

43.942

€

39.976

Provincie Gelderland

€

49.132

Gemeente Winterswijk

€

7.500

Lening Stichting BBW

€

10.000

€

10.000

Overige vorderingen

€

12

€

500

€

49.132

€

77.978

€

65.203

€

16.672

€

16.843

VOORZIENINGEN

Liquide middelen
Rabobank

€ 438.717

€

514.849

Kas

€

2

€

12

Onderhoudsfonds
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€

€

505.363

505.363

€

€

574.493

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen projectkosten

€ 410.713

Crediteuren

€

574.493

Toegelicht op de jaarvergadering van 3 juli 2017 door accountant dhr. W.A. Nijman RA MA

€ 492.447

0

€

0

€ 410.713

€ 492.447

€ 505.363

€ 574.493

| St aat van ba te n e n l a ste n 2 0 1 6
WAARDERINGS- EN
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN		

BATEN EN LASTEN
2016

2015

Projectbijdragen Provincie Gelderland*

€

25.000

€

-7.863

Projectbijdragen Gemeente Winterswijk

€

67.500

€

60.000

Aanwending Bestemmingsreserve Projecten

€

0

€

29.949

Overige bijdragen en donaties

€

16.200

€

16.245

Rentebaten

€

2.258

€

3.503

SOM DER BATEN

€ 110.958

€ 101.834

Projectkosten*

€

83.691

€

82.086

Boeken "Beleef de natuur Winterswijk"

€

0

€

3.230

Onderhoudskosten

€

171

€

328

Organisatiekosten

€

14.492

€

15.593

Jubileumkosten

€

0

€

0

					
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva
opgenomen tegen de nominale waarde.
Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de
som van toegezegde subsidies en rentebaten en alle hiermee
verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen (project)-kosten,
zulks met inachtneming van de gehanteerde waarderingsgrondslagen.
De baten worden verantwoord in het jaar waarop de beschikking betrekking heeft c.q. de rentebaten zijn ontvangen.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn.
In 2016 zijn geen uitkeringen/beloningen verstrekt welke
onder de Wet Normering Topinkomens vallen en toegelicht
zouden moeten worden.
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SOM DER LASTEN

€

98.354

€

101.237

BATIG/NADELIG SALDO

€

12.604

€

597

Toevoeging bestemmingsreserve projecten

€

8.809

€

0

Onttrekking onderhoudsfonds

€

-171

€

-328

Toevoeging overige reserves

€

3.966

€

925

Verwerking batig/nadelig saldo:

Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Gerda Kruisselbrink

€

12.604

Toegelicht op de jaarvergadering van 3 juli 2017 door accountant dhr. W.A. Nijman RA MA

€

597

De werkwijze van de WCL is goed.

J aar ve rsl ag 2 016 S tichti ng W CL Winte r sw ijk

Bijlage 02

Bijlage 03

| Same nst e lling WCL be stu u r (per 1 juni 2017)
Wet normering topinkomens
(verplichte openbaring van bezoldigingen en ontslagvergoedingen)(samen met accountant)

Bestuursleden (19):
dhr. G.J.W. te Gronde

DB voorzitter

gemeente Winterswijk

dhr. A. Schoemaker

DB secretaris

gemeente Winterswijk

mevr. J.J.M. Ras

DB

gemeente Winterswijk

dhr. G.J. Grevers

DB vicevoorzitter

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

dhr. A.J.M. Scholten

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

mevr. L te Peele

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

dhr.J. Soede
dhr. M. van Dam

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek
DB

Boer en Recreatie

dhr. J.G. Eelink

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Winterswijk

dhr. P.E.W. van der Laan

Adviescommissie Cultuurhistorie
DB penningmeester (2)

dhr. R.J.H. Schröder
dhr. J. Wytema
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Recron afdeling Winterswijk

mevr. H. Bruggink

dhr. D.J. Stronks

Volgens gegevens van met Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dient WCL in haar
jaarstukken de hoogte van bezoldigingen en ontslagvergoedingen te
vermelden.
WCL betaalt de bestuurders geen
bezoldigingen en/of ontslagvergoedingen.

Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek
Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek

DB penningmeester

mevr. G.J. Smalbraak

Gelders particulier grondbezit / Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer
NSW-landgoederen Winterswijk e.o.

mevr. G. Kruisselbrink-Lobeek

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

dhr. E. de Roos

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied

dhr. D. Eggink
mevr. G. Boessenkool

DB

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied
Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk

Adviseur:
Notulist:
mevr. A. van Zanden

gemeente Winterswijk

Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Mark van Dam

Middels de WCL worden verschillende
belangen in het buitengebied overbrugt,
waarmee ons unieke Nationale Landschap
Winterswijk bewaard en leefbaar blijft.

| W CL D oe ls tel l i nge n

Algemeen
De stichting draagt de naam:
“Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk”.
Zij heeft haar zetel in Winterswijk.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel
De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te
formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en
ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij
wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s:
leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer,
cultuurhistorie, recreatie en toerisme.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken
door in samenwerking met de gemeente Winterswijk:
• het gevraagd en ongevraagd adviseren van, en het fungeren
als klankbord voor, het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Winterswijk;
• aan het college van B&W voorstellen te doen over te
initiëren projecten;
• in opdracht van het college van B&W projecten uit te werken
in projectvoorstellen in te dienen bij subsidie verlenende
instanties;
• voorlichting te geven;
• financiële middelen te verwerven ten behoeve van de
realisering van de gestelde doeleinden;
• al hetgeen te verrichten dat met het vorenstaande verband
houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

Geldmiddelen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
• subsidies en donaties;
• schenkingen, erfstellingen en legaten;
• alle andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen
vergoedingen voor door de stichting ten behoeve van
derden verrichte diensten.

Quotes
Bestuursleden stellen zich voor:

Hans Eelink

De Waarde van ons Cultuur Landschap is
van een andere orde dan het economische
belang.
We zijn de komende generaties schatplichtig dit uit te dragen en
er uiterst zorgvuldig mee om te gaan."
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Bijlage 04

