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| Jaarverslag 2017 Stichting WCL Winterswijk
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL)
Winterswijk.
Het Algemeen Bestuur legt hiermee verantwoording af over de bestuursactiviteiten en de
uitvoering van het Jaarplan 2017 inclusief de financiële vertaling daarvan.
Het jaar 2017 was mijn laatste volledige jaar als voorzitter van WCL Winterswijk. Acht jaar
lang heb ik dit met veel genoegen gedaan en kijk dan ook vol trost op de achterliggende
jaren. Na de installatie van het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders, zal ik
beginnen aan een nieuwe uitdaging. Ik verwacht dat die nodige raakvlakken zal hebben
met de activiteiten, waar WCL zich mee bezig heeft gehouden. Waarschijnlijk zal ik dan
ook nog vaak de mensen tegenkomen die zich altijd zo hard hebben ingezet voor WCL.
Terugkijkend op 2017 valt de start van de daadwerkelijke aanleg van glasvezel als
positief punt op. Een mooie beloning voor jarenlange inzet van vele betrokkenen in het
buitengebied, waaronder WCL.

Ik wens WCL en het buitengebied van Winterswijk het allerbeste toe voor de komende
jaren.
Met vriendelijke groet en veel leesplezier met dit jaarverslag.
Voorzitter
Dhr. G.J.W. te Gronde
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Zorgpunt is wat aangeduid kan worden als participatie-moeheid. Het is goed om vanaf
een vroegtijdig stadium belanghebbenden te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van
plannen. In de praktijk blijkt echter dat daarvoor vaak een beroep gedaan moet worden
op dezelfde actieve personen, die toch al druk zijn met allerlei overheid(beleids)plannen.
Misschien wordt er de laatste jaren te veel gevraagd van de vrijwilligers. Toch is het
belangrijk dat de betrokkenheid er blijft. Het is ook erg belangrijk dat we meer jongeren
weten te betrekken bij WCL. Dat is een opdracht die ik het algemeen bestuur van WCL
graag meegeef. Zoek in de eigen achterban naar verjonging, zodat ook het bestuur van
WCL een goede afspiegeling blijft van de Winterswijkse samenleving.
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| Bestuu r sactivit e it e n

In het jaar 2017 zijn door het bestuur opnieuw diverse
activiteiten verricht, waarbij de doelstellingen uit de Visie
Stichting WCL 201 – 2025 leidend zijn geweest.

Vergaderingen Dagelijks Bestuur en Algemeen
Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) heeft in 2017 vier keer vergaderd.
Het Dagelijks Bestuur is acht keer bijeen geweest.

Bestuurswisselingen
In 2017 hebben zich de volgende bestuurswisselingen
voorgedaan:
per 29 mei heeft de heer Jan Soede de heer Bert Heesen
vervangen (beide zijn van LTO Oost-Achterhoek).

Visie 2015 – 2025
De Visie 2015 – 2025 is het toetsingskader voor goedkeuring
van ingediende projecten. Bekijk hier de WCL Visie op
internet.

Overleg met de Buurtschappen
De Stichting WCL is als adviseur aanwezig bij de periodieke
overleggen over de Buurtschappenvisie (BSV).

In memoriam

André Menting als spreker namens de buurtschappen op het
WCL symposium 2014.

Op woensdag 27 december 2017 is de heer André Menting
overleden. André was vanaf de doorstart van WCL in 2004
veelvuldig en nauw betrokken bij veel projecten. Dat waren
projecten zoals het opruimen van zwerfafval, het inzamelen
van landbouwfolie, het bouwen van schuithutten, het
aansturen van het Meddose Noaberteam en Dorp (Meddo)
in het groen. Die dragen allemaal zijn stempel. Zowel in als
buiten Winterswijk was hij een groot pleitbezorger voor de
werkwijze van WCL. Vanwege zijn betrokkenheid en inzet
had André in 2006 ook al een Koninklijke onderscheiding
ontvangen. Wij zullen hem missen.
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Breedband
WCL heeft het initiatief om het gehele buitengebied van
Winterswijk te voorzien van glasvezel al vanaf het begin
ondersteund. In mei 2017 was het eindelijk zover. De eerste
meters glasvezelkabel werden aangelegd in Meddo. Naar
verwachting zijn alle opgegeven panden halverwege 2018
aangesloten.

Collectief VALA (Vereniging Agrarisch Landschap
Achterhoek) en ANLb (Agrarisch Natuur en
Landschap beheer)
WCL ondersteunt het Collectief VALA door naast de zes
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 465 deelnemers (stand 31 december 2017)
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. (link naar website
VALA/ http://www.de-vala.nl)
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LEADER
LEADER is een Europese subsidie voor het platteland.
De Achterhoek is vanwege de krimp door de provincie
Gelderland voor de periode 2015 – 2022 aangewezen als
LEADER-gebied. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat grote
projecten (minimale omvang € 60.000) in aanmerking
komen voor LEADER-subsidie. WCL probeert actief te
bemiddelen om projecten hiervoor in aanmerking te laten
komen.
Link naar Leader Achterhoek website http://www.
leaderachterhoek.nl/lag
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WCL-promotieactiviteiten en aanwezigheid bij
bijeenkomsten
• Jaarverslag WCL 2016;
• Koolstof beter hergebruiken dan verbranden te Wageningen;
• Afscheid burgemeester Thijs Van Beem;
• Viering 20 jaar agrarische natuurvereniging PAN jaar te
Ratum;
• Installatie burgemeester Joris Bengevoord;
• Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te Kamerik en
Bunschoten;
• POP-3 Cross-overs te Klarenbeek;
• Netwerkbijeenkomsten provincie Gelderland Landschap &
Natuur te Doorwerth;
• Opening wandelroute Nationaal Landschap Winterswijk te
Bredevoort;
• WCL-stand bij paardenbedrijf Ten Pas, tijdens de LTO-dag
(fietsvierdaagse);
• Grensoverschrijdend water te Münster;
• Ondertekening deelname in Green Deal Biomassa te Arnhem;
• Ondertekening intentieverklaring Schaapskooi &
Heideboerderij te Winterswijk;
• Senioren dag te Meddo;
• Nationale Landschappen te Steenwijk;
• Veerkracht van het landelijk gebied te Wageningen.

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.

Artikelen over WCL in 2017

Voor derden projecten aanvragen

• Green Deal aanvraag voor maaisel: Achterhoek Nieuws;
• Koninklijke onderscheiding voor Johan Wytema;
• Paul van Erkelens verlangt terug naar het oosten;
• Drone redt reekalfjes / Ree hoeft niet meer te vrezen:
Gelderlander;
• Volop dynamiek in het Winterswijkse buitengebied;
• Wethouder Gert-Jan te Gronde is toe aan ander werk;
• WCL geeft scholen wormencompostbakken

Omdat meerdere provinciale subsidies alleen maar door
gemeenten en/of vaste partners van de provincie Gelderland
aangevraagd kunnen worden, heeft de Stichting WCL de
afgelopen jaren aanvragen voor derden bij de provincie
Gelderland ingediend. In 2017 heeft de financiële afronding
plaatsgevonden van de projecten Renovatie Roerdinkhof en
Onderzoek naar historische bossen. Hiermee zijn alle derdenprojecten afgerond.

Drone redt reekalfjes / zie ook grote foto...

Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk

Koninklijke onderscheiding voor Johan Wytema

Ondertekening Green Deal Biomassa
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J aarplan

Het jaarplan 2017 bestaat uit activiteiten die vallen
onder de volgende thema’s:
Leefbaarheid
Land- en tuinbouw
Natuur- en landschapsbeheer
Cultuurhistorie
Recreatie en toerisme
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Hieronder worden per thema projecten beschreven die
in 2017 zijn uitgevoerd. Projecten uit voorgaande jaren,
waarvan enkel de financiële afwikkeling in 2017 heeft
plaatsgevonden, worden hier niet vermeld. In het kader staat
de naam van het project, vervolgens de totale projectkosten
en de WCL-bijdrage.

Leefbaarheid
Projectnaam

WCL-bijdrage

Ondersteunen jongeren disco

€

1.400,00

In de eerste week van 2017 hebben de jongeren uit Kotten in het verenigingsgebouw Wilhelmina een Teenage party georganiseerd. Hierbij zat ook busvervoer van en naar Kotten
via het Woold.

Zwerfafvalopruimingsactie 2017

€

16.000,00

In 2017 zijn wederom 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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Leefbaarheid (vervolg)
Projectnaam

WCL-bijdrage

Buitengebied aantrekkelijker maken

€

3.000,00

€

5.000,00

Bedoeling is om met een enquête te beginnen die gehouden gaat worden onder de ondernemers in het buitengebied. Uitvoering zal in 2018 plaatsvinden.

Vuurfestival Meddo

Door het succes van het Vuurfestival (lees de komst van de vele duizenden bezoekers) valt dit festival in categorie B. Dit betekent voor de organisatoren extra verplichtingen. WCL
heeft een eenmalige bijdrage in deze extra kosten gegeven. De kosten waren voor de volgende acties: updaten verkeerplan, verkeerregelaars, extra verlichting, parkeerplaats,
EHBO-toezicht en bereikbaarheid terrein. In totaal komen er ruim 4.500 bezoekers op dit tweedaagse festival af.

Wifi Miste

€

3.315,00

Misters Belang wil graag de digitale bereikbaarheid rondom Den Tappen en het voetbalveld van MEC verbeteren. De bijdrage is alleen voor de installatie. De graafwerkzaamheden
zal Mister Belang zelf verzorgen. De uitvoering van dit project vindt plaats in 2018.
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Land – en tuinbouw
Projectnaam

WCL-bijdrage

Inzamelen van landbouwfolie

€

500,00

Bodem duurzaamheid

€

15.000,00

In 2017 kon eindelijk bij de provincie Gelderland de aanvraag “Bouwen aan een beter bodem” worden ingediend. Dit budget bestaat uit de volgende drie deelprojecten: maïs na
graan, effecten van verhoging van de pH en composteren met behulp van wormen.

Vergroeningsdiensten (vervolg GLB –pilot)

€

66.500,00

Het project ’Van landelijke Vergroening naar Winterswijks gebiedsgroen” 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. Door de hier opgedane ervaringen is er wederom in samenwerking met het Achterhoekse agrarisch collectief “De VALA” een projectvoorstel ingediend voor de
volgende Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) periode.

Onderzoek kansen voor meer biologisch en/of natuur-inclusief bewerkte grond in Winterswijk

€

13.500,00

Dit onderzoek is in 2017 opgestart. Het doel is om te onderzoeken of het mogelijk is om biologische en/of natuurinclusieve landbouw te stimuleren als middel voor het behoud van
het karakteristieke landschap van Winterswijk. Behoud van de (natuur- en cultuur) kwaliteiten van het landschap is goed voor de natuurwaarden en maakt tevens het landschap
aantrekkelijker. Het gaat dan niet alleen om de eventuele uitbreiding van het aantal biologische boeren, maar ook om het stimuleren van natuurinclusiever werken bij gangbare
boeren. Dat vraagt wel een bij hen passend verdienmodel.
Hiervoor zijn meerdere agrarische ondernemers en andere stakeholders geïnterviewd. Onderzoek aspecten zijn onder andere het in beeld brengen van trends in de landbouw , het
verzamelen van informatie over biologische landbouw in Nederland, het koopgedrag en wensen van consumenten en het bespreken van welke effecten deze trends kunnen hebben
op de ontwikkeling van de landbouw in de Achterhoek.

13
J aar ve rsl ag 2 017 S tichti ng W CL Winte r sw ijk

In samenwerking met de lokale LTO en de gezamenlijke buurtschappen is op de eerste zaterdag in juni voor de dertiende keer de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelactie gehouden.
Bij de loonbedrijven Huiskamp, Miste en B.C.S. is door vrijwilligers wederom circa 90 ton aan folies ingenomen.
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Cultuurhistorie
Projectnaam

WCL-bijdrage

Klusbrigade

€

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. Bij de aanvraag was het de
bedoeling om met “ouderen” te werken. In de fase daarna werd – samen met het onderwijs - besloten om bij de uitvoering ook “jongeren (scholieren)” te betrekken. Door de
opleving in de bouw zijn er echter geen scholieren meer beschikbaar, die dit als stage kunnen gaan doen. De eerste uitvoering zal in 2018 door “ouderen” plaatsvinden.

Onderzoek naar geologische en aardkundige (Gea) objecten

€

3.000,00

Het archeologisch adviesbureau RAAP heeft in 2017 de aardkundige waarden van Winterswijk geïnventariseerd en beschreven en op kaart weergegeven. In de beschrijvingen zijn
onder meer de bereikbaarheid (eigendom, zichtbaarheid e.d.) en de toeristische potentie meegenomen. Dit onderzoeksresultaat biedt een basis voor het bepalen van de wijze
waarop de aardkundige waarden toeristisch-recreatief en educatief kunnen worden benut.
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Natuur- en landschapsbeheer
WCL-bijdrage

Drone als wildredder

€

7.500,00

In het voorjaar van 2017 heeft de Wildbeheerseenheid van Winterswijk en omstreken een drone aangeschaft. Na het volgen van een cursus tot drone-piloot zijn in de periode
begin mei tot medio juni in 19 dagen bijna 70 weilanden – net voor het maaien – afgezocht. Dit gebeurde door een vaste groep van circa 10 WBE-ers. Zij hebben 37 reekalfjes
opgespoord. Nog belangrijker is dat ze (nadien) geen meldingen hebben gekregen van doodgemaaide reekalfjes in de onderzochte weilanden. De lokale, regionale en landelijke
pers heeft hier aandacht aan besteed.

Wormenbakken voor basisscholen

€

1.500,00

In aanloop tot het bodemproject waarin ook wormencompostering zit, hebben enkele basisscholen een “Hungry Bin” gekregen. Hierbij is aansluiting gezocht bij die scholen die ook
een kleine moestuin hebben. Zo kunnen ze zelf hun humus maken van organische reststoffen.

Schoolboek over natuur en erfgoed

€

3.500,00

In 2017 zijn de teksten gemaakt voor dit schoolboek. De uitgifte zal in 2018 plaatsvinden in het jubileumjaar van de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (afdeling OostAchterhoek) (KNNV).

Inventarisatie inheemse planten bij NSW landgoederen

€

2.500,00

€

2.500,00

Dit project is doorgeschoven naar 2018.

Drone als wildredder
Dit project is doorgeschoven naar 2018.
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Recreatie en toerisme
Projectnaam
Winterswijkse toeristische APP

WCL-bijdrage
€

7.500,00

Door deze app komt veel informatie over Winterswijk en Vreden digitaal beschikbaar. Gestart wordt met de verhaallijnen (informatie) over Piet Mondriaan, landbouw, Grens,
Steengroeve en de Venen & Vennen. 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 krijgt ook een
LEADER bijdrage.

Nazomeren in Nationaal Landschap Winterswijk

€

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
lokken. Dit is samen met de omliggende gemeenten Aalten en Oost Gelre opgepakt.

J aar ve rsl ag 2 017 S tichti ng W CL Winte r sw ijk

16

02

| R ea lisat ie

J aarplan

Recreatie en toerisme (vervolg)
Projectnaam

WCL-bijdrage

Routeboekje voor beurzen

€

300,00

€

1.000,00

€

6.000,00

Speciaal voor beurzen is een mini-boekje gemaakt met bezienswaardigheden over Winterswijk. Dergelijke “hebbedingen / gadgets” zijn gewild op beurzen.

Kunstoer route
Dit project is vanwege het niet bij elkaar krijgen van de totale financiering doorgeschoven naar 2018.

Frames in het buitengebied

Door dit project zullen op verschillende plaatsen in het buitengebied frames worden geplaatst. Door een dergelijk frame wordt het uitzicht zichtbaar dat schilder Piet
Mondriaan ooit heeft geschilderd. Plaatsing van de frames vindt plaats in 2018.
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De Stichting WCL Winterswijk heeft voor 2017 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.

Totale
projectkosten

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

Betaald per
31-12-2016

Betaald
in 2017

Saldo

Nog te
betalen
18

Cultuurhistorie

€

46.500 €

21.500 €

0 €

9.786 €

2.000 €

0 €

9.714

Land- en tuinbouw

€

66.000 €

28.000 €

0 €

0 €

5.454 €

21 €

22.525

Leefbaarheid

€

50.000 €

58.315 €

0 €

21.946 €

21.741 €

191 €

13.985

Natuur- en landschapsbeheer

€

66.500 €

39.350 €

0 €

3.439 €

24.230 €

-/-

1.222 €

12.903

Recreatie en toerisme

€

62.450 €

27.300 €

0 €

2.904 €

17.800 €

-/-

404 €

7.000

Buurtschappenvisie

€

12.000 €

10.500 €

0 €

2.586 €

1.496 €

0 €

6.418

Provinciale projecten /
Promotie Nationaal Landschap W’wijk

€

459.543 €

20.000 €

278.162 €

24.939 €

231.921 €

725 €

42.027

GLB-Vergroening

€

0 €

130.127 €

0 €

66.643 €

9.829 €

0 €

53.655

Totalen

€

782.993 €

335.092 €

278.162 €

132.244 €

314.469 € -/- 2.138,73 €

168.228

Bijlagen:
1. Balans per 31 december 2017
2. Staat van baten en lasten 2017
3. Overzicht bestuursleden en deelnemende
partijen (stand juni 2018)
4. WCL–doelen

-/-
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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 goedkoper
uitgevallen zijn.
Hieronder staat 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 –al afgelopen - projecten waarvan enkel
nog de bewaarplicht geldt.

Project
nummer

Projectnaam

Uitvoering
door

risico voor WCL

bedrag

risico beperken door:

looptijd
project

stukken bewaren (risico) tot

2013 015141

Cultuur en Erfgoed
Roerdinkhof

Roerdinkhof

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 230.000

n.v.t. project is succesvol afgerond

1 jan. 2014 1 juli 2017

1 juli 2022

2013-015141

Bossen van Winterswijk,
erfgoed voor de toekomst

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

€ 14.940

n.v.t. project is succesvol afgerond

1 Jan. 2014 1 juli 2017

1 juli 2022

2017-013585

Klusbrigade

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 25.000

eigen aansturing

1 jan. 2017 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

n.v.t. 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

n.v.t. project is succesvol afgerond 1 dec. 2013 –
31 aug. 2015

11 dec. 2020

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

He rstel 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 maart 2011 –
27 maart 2014

27 maart 2019

19
J aar ve rsl ag 2 017 S tichti ng W CL Winte r sw ijk

WCL heeft verschillende rollen bij projecten. Bij veel
projecten wordt een bedrag ter beschikking gesteld. Dit
bedrag wordt dan meestal uitgekeerd als het project
is uitgevoerd. WCL vraagt ook zelf geld voor projecten
aan die vervolgens door WCL zelf worden uitgevoerd of
waarbij WCL bij de projectleiding direct betrokken is. Er
zijn daarnaast 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

| Ba l ans

per 31 dec e m be r 2 0 1 7 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

PASSIVA
31-12-2016

31-12-2017

31-12-2017

31-12-2016

VLOTTENDE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

Vorderingen

Bestemmingsreserve Landschapsfonds

€

6.500

€

6.500

Bestemmingsreserve projecten

€

15.553

€

27.536

Overige reserves

€

46.638

€

43.942

Provincie Gelderland

€

0

€

49.132

Gemeente Winterswijk

€

7.500

€

7.500

Lening Stichting BBW

€

10.000

€

10.000

Overige vorderingen

€

0

€

12

€

68.691

€

77.978

€

16.571

€

16.672

VOORZIENINGEN

Liquide middelen
Rabobank

€ 235.999

€

438.717

Kas

€

€

2

23

€

€

253.531

253.531

Onderhoudsfonds

€

€

505.363

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen projectkosten

€

168.228

€

410.713

Crediteuren

€

41

€

0

505.363

Toegelicht op de jaarvergadering van 4 juni 2018 door accountant dhr. W.A. Nijman RA MA

€

168.269

€

410.713

€

253.531

€

505.363
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Bijlage 01

| Staat

van baten e n l a ste n 2 0 1 7

WAARDERINGS- EN
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN		

BATEN EN LASTEN
2017

2015

Projectbijdragen Provincie Gelderland*

€

0

€

25.000

Projectbijdragen Gemeente Winterswijk

€

60.000

€

67.500

Aanwending Bestemmingsreserve Projecten

€

450

€

0

Overige bijdragen en donaties

€

16.000

€

16.200

Rentebaten

€

685

€

2.258

€

SOM DER BATEN

€

77.135

Projectkosten

€

71.983

€

83.691

Onderhoudskosten

€

101

€

171

Organisatiekosten

€

14.439

€

14.492

110.958

In 2017 zijn geen uitkeringen/beloningen verstrekt welke
onder de Wet Normering Topinkomens vallen en toegelicht
zouden moeten worden.

SOM DER LASTEN

€

86.523

€

98.354

BATIG/NADELIG SALDO

€

-9.388

€

12.604

Toevoeging bestemmingsreserve projecten

€

-11.983

€

8.809

Onttrekking onderhoudsfonds

€

-101

€

-171

Toevoeging overige reserves

€

2.696

€

3.966

€

-9.388

€

12.604

Verwerking batig/nadelig saldo:

Toegelicht op de jaarvergadering van 4 juni 2018 door accountant dhr. W.A. Nijman RA MA

					
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.
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Bijlage 02

| Sa mens telling

WCL be stu u r (per 4 juni 2018)

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. J. van der Heide

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek
DB

Recron afdeling Winterswijk

mevr. H. Bruggink

Boer en Recreatie

dhr. J.G. Eelink

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Winterswijk

dhr. P.E.W. van der Laan

Adviescommissie Cultuurhistorie

dhr. D.J. Stronks

DB penningmeester (2)

dhr. R.J.H. Schröder
dhr. J. Wytema

Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek
DB penningmeester

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

mevr. G. Boessenkool

DB

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied
Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk

Adviseur:
Notulist:
mevr. A. van Zanden

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

mevr. G.J. Smalbraak

dhr. D. Eggink

Wet normering topinkomens
(verplichte openbaring van
bezoldigingen en ontslagvergoedingen)(samen met accountant)

gemeente Winterswijk
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Bijlage 03

Bijlage 04

| WCL

D oe ls telling e 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

23

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.

J aar ve rsl ag 2 017 S tichti ng W CL Winte r sw ijk

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.

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.

