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| Jaarverslag 2018 Stichting WCL Winterswijk

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL)
Winterswijk.
Het Algemeen Bestuur legt hiermee verantwoording af over de bestuursactiviteiten en de
uitvoering van het Jaarplan 2018 inclusief de financiële vertaling daarvan.
In 2018 heb ik – als raadslid – de activiteiten van WCL op afstand gevolgd. Vanaf begin
maart ben ik voorzitter van WCL en ik weet nu al dat die functie mij veel plezier en vele
contacten oplevert. Ook leer ik zo de mooie plekjes in ons buitengebied.
Wat heeft WCL in 2018 zoal gedaan? De jongeren in Miste kunnen Wifi op hun
voetbalveld gebruiken, de Klusbrigade is opgericht, er komen meer AED’s bereikbaar in het
buitengebied en er is bij een bodemproject een samenwerking met een bedrijf uit Nieuw
Zeeland.
Opvallend is ook dat Winterswijk goed scoort bij LEADER-projecten, dit komt vooral
door de unieke werkwijze gemeente Winterswijk, WCL Winterswijk en de inwoners,
ondernemers en organisaties in ons mooie buitengebied.

Met vriendelijke groet en veel leesplezier met dit jaarverslag.
Voorzitter 							
Inge klein Gunnewiek
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Graag pak in de handschoen op om jonge bestuurders binnen WCL te krijgen. Deze
“opdracht” komt van mijn voorganger die vorig jaar het voorwoord heeft geschreven.
Uit ervaring weet ik dat diversiteit binnen een bestuur, jong/oud, man/vrouw, tot een
aantrekkelijk bestuur leidt, waar mensen graag bij willen horen. De betrokkenheid in
het buitengebied van Winterswijk is groot en iets om enorm trots op te zijn. Door op
zoek te gaan naar nieuwe bestuurders en wellicht een andere vorm, hoop ik nog meer
betrokkenheid bij de projecten van WCL te generen. Op naar een toekomstbesteding
WCL!
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In het jaar 2018 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
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Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 drie keer vergaderd. Het
Dagelijks Bestuur is acht keer bijeen geweest.
De algemene vergaderingen gingen gepaard met een lezing
over:
• insecten door de heer Albert Vliegenhart van de
Vlinderstichting in herberg Harmienehoeve (12 februari);
• de ander koers van Friesland Campina door de heer Guus van
Laarhoven in Astoria (4 juni);
• de aardkundige waarden in Winterswijk door de heer Nico
Willemsen van Adviesbureau RAAP in de Venemansmolen (19
november).

Bestuurswisselingen
In 2018 hebben zich geen bestuurswisselingen voorgedaan.

Visie 2015 – 2025
De Visie 2015 – 2025 is het toetsingskader voor goedkeuring
van ingediende projecten. Hier de link naar Visie 2015-2025.

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

Algemene vergadering 12 februari 2018
Lezing over insecten door de heer Albert Vliegenhart van de
Vlinderstichting in herberg Harmienehoeve.
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Collectief VALA (Vereniging Agrarisch Landschap
Achterhoek) en ANLb (Agrarisch Natuur en
Landschap beheer)
Het Collectief VALA bestaat uit de zes Achterhoekse Agrarische
Natuurverenigingen (ANV’s). Dat zijn ’t Onderholt, Berkel
en Slinge, VAL Oude IJssel, Groen Goed, Stichting Marke
Vragende Veen en de PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer).
De PAN is een “dochter” van WCL en werkt in de gemeenten
Winterswijk en Aalten. WCL neemt zelf ook zitting in het
bestuur van de VALA. De ervaring en het opgebouwde
netwerk van WCL 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 599
deelnemers (stand 31 december 2018) 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 het jaarbericht 2018
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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 in
aanmerking komen voor een LEADER-subsidie.
LEADER en WCL werken nagenoeg binnen dezelfde thema’s,
waarbij het verschil is dat de LEADER projecten groter zijn. Bij
een bezoek van gedeputeerde Bea Schouten aan Winterswijk
werd de start van de Erfgoedklusbrigade (WCL-project) en het
bezoek aan de vloermouterij (LEADER- project) daarom ook
gecombineerd.
Internetsite Leader Achterhoek

J aar ve rsl ag 2 018 S tichti ng W CL Winte r sw ijk

01

01

| B e st uurs ac ti v i te i te n

WCL-promotieactiviteiten en/of aanwezigheid
bij bijeenkomsten
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Jaarverslag WCL 2017;
Congres Mineral Valley Twente te Goor (22 februari);
Boerennatuurdag te Nijkerk (8 maart);
Circulaire Terreinbeheer bijeenkomst Waarde van maaisel te
Zwolle (16 april);
Heropening Krosenbrink(fiets)pad te Miste (20 april);
Circulaire Terreinbeheer op Europese beurs Globel Forum for
Innovations in Agriculture te Utrecht (20 juni);
Jubileum van de Vogelwerkgroep Noord-Oost Achterhoek te
Woold (6 juli);
Nationale Parken bijeenkomst te Zwartsluis (27 september);
Herpositionering nationale landschappen in Gelderland te
Arnhem (9 oktober);
Netwerk Platteland bijeenkomst te Beesd (15 november);
Circulaire Terreinbeheer. Landelijke bijeenkomst te Utrecht
(19 november) Landschapsbiografieën Nationale Parken,
bijeenkomst te Amersfoort (27 november).

Artikelen over WCL in 2018
• Nieuwe projecten gepresenteerd om leefbaarheid te
verbeteren; Achterhoek Nieuws (19 juni);
• Meer doen met unieke aardkundige waarden van
Winterswijk; Achterhoek Nieuws (27 november).
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Het jaarplan 2018 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
2018 zijn uitgevoerd. Projecten uit voorgaande jaren, waarvan
enkel de financiële afwikkeling in 2018 heeft plaatsgevonden,
worden hier niet vermeld. In het kader staat de naam van
het project, vervolgens de totale projectkosten en de WCLbijdrage.

Leefbaarheid / Buurtschappenvisie
Naam project

WCL-bijdrage

Zwerfafvalopruimingsactie 2018

€

16.000

In 2018 is opnieuw, zowel in het voorjaar als in het najaar, het zwerfafval in het buitengebied opgeruimd. Leden van diverse verenigingen uit de buurtschappen zorgen ervoor dat
het buitengebied schoon blijft. 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

Buitengebied aantrekkelijker maken

€

3.000

Door de Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW) is een enquête gehouden onder haar leden. De bevindingen staan in het rapport “Buitengebied Winterswijk; een plek vol
dynamiek en ondernemende mensen …. en zeer gewaardeerd om zijn landschap” Link naar het rapport: OBW-onderzoek-Buitengebied-Wwijk-verslag-jan-2019.pdf
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Leefbaarheid / Buurtschappenvisie (vervolg)
Naam project

WCL-bijdrage

Wifi Miste

€

3.315

De Wifi rondom Den Tappen en het voetbalveld van MEC werkt!. De jongeren uit Miste zijn daar heel blij mee. Aangezien Misters Belang het belangrijk vindt dat hun jongeren zich
in Miste kunnen vermaken, heeft Misters Belang zelf de aanleg verzorgd (inclusief de graafwerkzaamheden).

AED’s buitengebied

€

15.000

In dit project wordt de buitenkast van AED’s vergoed. Dit geldt zowel voor nieuwe AED’s als voor bestaande, waarvan de eigenaar zijn AED naar buiten wil plaatsen zodat die AED
ook dag en nacht bereikbaar is. Vooralsnog wordt gestreefd naar 30 stuks.
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Land – en tuinbouw
Naam project

WCL-bijdrage

Inzamelen van landbouwfolie

€

750

In samenwerking met de lokale LTO-Noord 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. De hoeveelheid blijft al sinds 2009 vrij constant. Op de
locatie Huiskamp (Huppel) wordt ongeveer dezelfde hoeveelheid gebracht als op de twee andere locaties.

Bodem duurzaamheid

€

15.000

Formeel heet de aanvraag die Wageningen UR bij de provincie Gelderland heeft ingediend “Bouwen aan een beter bodem”. Dit project bestaat uit drie deelprojecten. Bij alle drie
deelprojecten zijn landbouwers betrokken. Het bedrijf Groeikracht BV begeleidt het deelproject “Mais na graan” en heeft hiervoor enkele bijeenkomsten georganiseerd. Het bedrijf
NMI Agro (Nutriënten Management Instituut) uit Wageningen doet onderzoek naar de gevolgen van het verhogen van de pH en het bedrijf MyNoke (Nieuw Zeeland) samen met
Hogeschool Van Hall Larenstein voeren het deelproject Vermicomposteren (humus door wormen maken) uit. De bedoeling is om de geproduceerde wormenhumus in 2019 in
teelten te testen.

Met de klas de boer op

€

600

Van elf basisscholen zijn de groepen 7 en 8 “de boer op” geweest. De deelnemende onderwijzers geven aan dat ze het een goed initiatief vinden. Kinderen komen echt even in
een andere omgeving en zien, horen, ruiken, voelen en proeven iets van het landbouwbedrijf. De leerlingen werden rondgeleid door melkveehouders en waren enthousiast en
nieuwsgierig. Friesland Campina ondersteunt deze activiteit door naast lesmateriaal ook zuivelproducten beschikbaar te stellen.
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Cultuurhistorie
Naam project

WCL-bijdrage

Klusbrigade

€

10.000

Als een soort van voortzetting van het succesvolle “Kippenhokproject” is in 2018 de Erfgoedklusbrigade opgericht. De provincie Gelderland heeft in het kader van “Ondersteuning
initiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang” een financiële bijdrage geleverd voor het opzetten van een klusbrigade. Deze bestaat uit een groep vrijwilligers
die maatschappelijke ambities verbindt met het onderhouden van cultuurhistorie.

Onderzoek naar geologische en aardkundige (GEA) objecten

€

3.000

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, eigendomssituatie, zichtbaarheid 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.

Infoborden Krosenbrinkroute

€

1.000

Op twee plaatsen langs de Krosenbrink fietsroute zijn informatieborden geplaats. Op de borden is informatie te vinden over de schrijver Henk Krosenbrink. De borden zijn geplaatst
bij ruïne Hemmink en halverwege het fietspad langs de Slingebeek, dat de naam Henk Krosenbrinkpad heeft gekregen.
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Natuur- en landschapsbeheer
Naam project

WCL-bijdrage

Schoolboek over natuur en erfgoed

€

3.500

In 2018 bestond de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (KNNV), afdeling Oost-Achterhoek, honderd jaar. Bekende Winterswijkse leden waren Mr. A.Th.ten Houten
(destijds bankdirecteur) en meester G.J. Meinen (destijds hoofd school Kotten). Vanwege dit jubileum is door Ronald van Harxen het boekje “Over heksenkringen, uilskuikens en
klotendolken” gemaakt. Omdat dit boekje voor scholieren bedoeld is heeft burgemeester Joris Bengevoord op school Kotten de eerste exemplaren uitgereikt.

Versterken coulisse landschap

€

13.500

“Onderzoek kansen voor meer biologisch en/of natuurinclusief bewerkte grond in Winterswijk” werd de naam van dit project. Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd met kenners.
Om meer areaal biologisch en/of natuurinclusief te bewerkstelligen dienen de boeren veranderingen in hun werk door te voeren. Vaak kunnen zij dat niet (direct) vanwege lange
termijn investeringen. Het rapport geeft de volgende kansen weer: Werken aan bodemkwaliteit, een grondfonds, betere marketing in combinatie met meer samenwerken en lokale
voedselproductie en de afzet ervan. Link naar rapport op WCL website: https://www.wclwinterswijk.nl/index.php/rapporten/97-divers/157-onderzoek-kansen

Groenproject Meddo

€

2.400

Voor de vijfde keer is er in Meddo door 24 burgers gezamenlijk streekeigen beplanting aangeschaft. Voorwaarde is dat het om streekeigen beplanting gaat. In 2018 is ook de
mogelijkheid geboden om planten te bestellen, die zeer aantrekkelijk zijn voor insecten, zoals bijen en vlinders
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Natuur- en landschapsbeheer (vervolg)
Naam project

WCL-bijdrage

Symposium Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek

€

400

WCL heeft een bijdrage gedaan voor deelname aan het symposium van de Vogelwerkgroep Oost Achterhoek. Dit symposium is gehouden op vrijdag 6 juli en er waren op zaterdag
7 juli diverse natuurrondleidingen. Tijdens het symposium werd het omvangrijke boek “Een eeuw broedvogels van het Korenburgerveen” gepresenteerd.

Schaapskooi

€

3.500

WCL heeft mede de intentieverklaring ondertekend om de voorbereidingen (haalbaarheidsstudie) voor het opstellen van een businessplan voor een schaapskooi goed
voor te bereiden.
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Recreatie en toerisme
Naam project

WCL-bijdrage

Winterswijkse toeristische APP

€

10,000

Door deze app komt veel informatie over Winterswijk en Vreden digitaal beschikbaar. Gestart wordt met de verhaallijnen (informatie) over Piet Mondriaan, landbouw, de
Steengroeve en het Zwilbroek. Met een kaartfunctie kan er naar genavigeerd worden en kunnen er fiets- en wandelroutes gedownload worden. Dit project krijgt ook vanuit
LEADER subsidie.

Frames in het buitengebied

€

6,000

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
mogelijk ooit heeft geschilderd. Plaatsing van de frames vindt plaats in 2019.

KunstOer

€

1,500

Voor de derde maal is KunstOer georganiseerd tijdens de Pinksterdagen. Hierdoor hebben circa 1000 bezoekers (Winterswijkers, Achterhoekers en toeristen uit Nederland en
Duitsland) één of meerdere van de elf erfgoedlocaties met kunst en vormgeving bezocht. Zes locaties kwamen uit het buitengebied van Winterswijk namelijk Boerderij Vardink
in Kotten, Panoven in Meddo, Landgoed Mentink in Corle, Schoppe Veldkamp in Miste en de Theekoepel net buiten de bebouwde kom. Interessante geschiedenissen werden
blootgelegd en werden in een unieke samenhang met de kunst en vormgeving die gepresenteerd. Op verschillende plekken konden bezoekers deelnemen aan een workshop en
naar muziekoptredens luisteren. Bijzondere activiteiten vormden korte lezingen over de architectuur van de Delftse School en wandelingen over landgoed Mentink, waarbij uitleg
over de geschiedenis werd gegeven. Ook was een oude smederij in Henxel opengesteld om te bezichtigen. Hoewel al een aantal jaren niet meer in gebruik was de smederij nog
volledig in tact, compleet met alle gereedschappen en vuur.
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De Stichting WCL Winterswijk heeft voor 2018 een bijdrage
van de gemeente Winterswijk ontvangen van € 90.000.
Hiervan is € 75.000 bestemd voor het uitvoeren van projecten
en € 15.000 voor de organisatiekosten.

Overzicht per thema

Totale
projectkosten

Toegezegd
Bijdrage Pro- Betaald per
WCL-aandeel vincie/Rijk
31-12-2016
(via WCL)

Betaald
in 2018

Cultuurhistorie

€

73.900

€

34.900

Land- en tuinbouw

€

227.500

€

54.350

Leefbaarheid

€

91.750

€

Natuur- en landschapsbeheer

€

120.000

€

Recreatie en toerisme

€

38.750

€

12.000

Buurtschappenvisie

€

13.000

€

11.500

Provinciale projecten /
Promotie Nationaal Landschap W’wijk

€

42.500

€

10.000

GLB-Vergroening

€

130.127

Totalen

€

734.027

Nog te
betalen

afgerond op € 1
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Saldo

Bijlagen:
1. Balans per 31 december 2018
2. Staat van baten en lasten 2018
3. Overzicht bestuursleden en deelnemende
partijen (stand juni 2019)
4. WCL–doelen

€

€

7.786

€

1.000

€

26.114

€

4.975

€

9.863

€

39.513

70.565

€

15.830

€

21.624

€

3.583

€

29.529

41.250

€

17.447

€

10.226

€

-/- 1.021

€

14.598

€

1.500

€

-500

€

11.000

248.565

€

173.500

€

4.082

€

1.525

€

5.893

€

32.500 *

€

473

€

35.955

€

6.072

€

130.127 *

€

76.472

€

7.329

€

46.326

€

335.777

€

127.065

€

€

179.045

89.021

€

2.061,55

Wet normering topinkomens (verplichte openbaring van bezoldigingen en ontslagvergoedingen)
(samen met accountant)
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.
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Risico’s
WCL heeft verschillende rollen bij projecten. Bij veel
projecten wordt een bedrag ter beschikking gesteld.
Dit bedrag wordt 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 direct bij de projectleiding is betrokken. 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

door het langjarige Kippenhokproject. Tot op heden
heeft nog geen enkel project geleid tot een risico (lees:
financieel nadeel) voor WCL. Het is wel 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 en/of 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

2013015141

Bossen van Winterswijk, erfgoed
voor de toekomst

WCL m.m.v.
Probos en Maes

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€

2016013585

Klusbrigade

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 25.000

n.v.t. project is succesvol afgerond

1 jan 2017 31 dec 2018

1 juli 2022

2014 011211

De Winterswijkse aanpak om
samenhang tussen functies en
voorzieningen te creëren

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€

18.999

eigen aansturing

1 juli 2014 1 okt. 2016

31 dec 2023

2013 014058

Promotie en marketing Nationaal
landschap

WCL mmv diverse partijen

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€

67.500

n.v.t. project is succesvol afgerond

1 dec. 2013 –
31 aug. 2015

1 okt 2021

2012 015401

Herstel karakteristieke waardevolle
gebouwen fase -6

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 20.000

n.v.t. project is succesvol afgerond

2013 - 2015

11 dec 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

12 aug 2020

14.940

1 juli 2014 1 juli 2017
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Bijlage 01

| Balans per 31 de c e m be r 2 0 1 8 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

PASSIVA
31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

VLOTTENDE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

Vorderingen

Bestemmingsreserve Landschapsfonds

€

6.500

€

6.500

Bestemmingsreserve projecten

€

0

€

15.553

Overige reserves

€

33.873

€

46.638

Gemeente Winterswijk

€

0

€

7.500

Lening Stichting BBW

€

0

€

10.000

Liquide middelen

€

40.373

€

68.691

€

16.571

€

16.571

VOORZIENINGEN

Rabobank

€ 228.309

€

235.999

Kas

€

44

€

32

Onderhoudsfonds

18
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€

€

228.353

228.353

€

€

253.531

253.531

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen projectkosten

€ 171.401

Crediteuren

€

€ 168.228

8

€

41

€ 171.409

€ 168.269

€ 228.353

€ 253.531

| St aat van ba te n e n l a ste n 2 0 1 8
WAARDERINGS- EN
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN		

BATEN EN LASTEN
2018

2017

Projectbijdragen Provincie Gelderland*

€

0

€

0

Projectbijdragen Gemeente Winterswijk

€

75.000

€

60.000

Verkoop boeken

€

0

€

450

Overige bijdragen en donaties

€

16.500

€

16.000

Rentebaten

€

28

€

685

SOM DER BATEN

€

91.978

€

Projectkosten

€

92.194

€

71.983

Onderhoudskosten

€

0

€

101

Organisatiekosten

€

20.807

€

14.439

Afwaardering Lening Stg BBW

€

7.295

77.135

					
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 donaties, verkoop boeken en
rentebaten zijn ontvangen.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn.
In 2018 zijn geen uitkeringen/beloningen verstrekt welke onder de Wet Normering Topinkomens
vallen en toegelicht zouden moeten worden.
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SOM DER LASTEN

€ 120.296

€

86.523

NADELIG SALDO

€

-28.318

€

-9.388

Toevoeging bestemmingsreserve projecten

€

-15.553

€

-11.983

Onttrekking onderhoudsfonds

€

0

€

-101

Onttrekking c.q. toevoeging overige reserves

€

-12.765

€

2.696

€

-28.318

€

-9.388

Verwerking nadelig saldo:
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Bijlage 02

Bijlage 03

| Same nst e lling WCL be stu u r (per 20 mei 2019)

Bestuursleden (19):
mevr. I.T.F. klein Gunnewiek

DB voorzitter

gemeente Winterswijk

dhr. A. Schoemaker

DB secretaris

gemeente Winterswijk

mevr. J.J.M. Ras

DB

gemeente Winterswijk

dhr. R. te Selle

DB vicevoorzitter

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

dhr. A.J.M. Scholten

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

dhr. S. te Selle

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

dhr.J. Soede

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

dhr. J. van der Heide

DB

mevr. H. Bruggink

Boer en Recreatie

dhr. J.G. Eelink

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Winterswijk

vacature
dhr. D.J. Stronks

Adviescommissie Cultuurhistorie
DB penningmeester (2)

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

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

DB penningmeester

Gelders particulier grondbezit / Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer

mevr. G.J. Smalbraak

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

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

Bijlage 04

| 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.

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.

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.
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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.

