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Woord vooraf

ln 2015 lagen er de nodige uitdagingen voor It Fryske Cea. Er zijn mooie resultaten geboekt, ook
financieel, waardoor we kunnen terugkijken op een goed jaar.

In tijden waarin terecht eisen gesteld worden aan een goede doelenorganisatie op het gebied van
transparantie en maatschappelijke verantwoording, wil It Fryske Gea het toezicht op beleid en
financiën verder professionaliseren. Een werkgroep Governance is aan de slag gegaan om de
wensen door te vertalen naar een voor It Fryske Gea passend model. We streven na om de
Algernene ledenvergadering van mei 2016 een nieuwe verenigingsstructuur voor te leggen, waarin
modern bestuur gekoppeld is aan de waarden van een vereniging. Met een revisie van de Statuten
als uitvloeisel daarvan. We kunnen daarmee beter invulling geven aan een goed bestuur van It
Fryske Gea als goede doelenorganisatie.

Eind 20 I 5 is een einde gekomen aan een drie jaar lang durende verkenning naar een meer
structurele samenwerking met Landschapsbeheer Friesland, op het gebied van de
landschapskwaliteit van de provincie. Het resultaat is de oprichting van de Koöperaasje
Doarpenlân, waarin de ambitie om met meerdere partijen en met veel draagvlak een krachtige
organisatie voor het Friese landschap te hebben, is vormgegeven. Wij verwachten dat de
Kooperaasje het gat opvult, dat de overheden hebben laten vallen op het gebied van landschapszorg
en -inrichting..

ln 2015 heeft een verkenning van het huidige bezit op het gebied van erfgoed plaatsgevonden. lt
Fryske Gea heeft al sinds de oprichting cultuurhistorisch waardevolle objecten in bezit, maar een
structurele inventarisatie en waardering van het totaal had nog nooit plaatsgevonden. De Commissie
Cultuurhistorie heeft de begeleiding verzorgd, de werkorganisatie heeft een grote en actieve rol
gehad in de inventarisatie. Voor de verdere implementatie en inbedding in het werk van It Fryske
Geazal in 2016 een rnedewerker worden aangetrokken.

Een opvallende en heftige activiteit was het groepsgewijs vangen en doden met CO2 van Grauwe
ganzen in de Jan Durkspolder. Dit vond plaats in het kader van de Fryske Guozzeoanpak onder
regie van de Provinsje Fryslân. Een activiteit die niet van nature bij ons past, maar gevraagd wordt
om met maatschappelijke partners een gezamenlijk probleem op te lossen. Waarbij een betere
bescherming van ganzenpopulaties ons uiteindelijke doel is. Een zorgvuldige voorbereiding en
communicatie kon enig rumoer bij onze achterban niet voorkomen. De actie heeft niet geleid tot
negatieve gevolgen voor kwetsbare soorten in het gebied, en is goed uitgevoerd. Het aantal leden
dat het lidmaatschap opzegde, bleefbeperkt tot ca. 80.

Op het gebied van de leden gaat het uitstekend. De aanhang van de vereniging groeit door tot een
historisch hoogtepunt van boven de 33.000. Dat betekent dat in één op de acht huishoudens in
Fryslân een lid zit!! Het verloop onder de leden is erg klein. Dit komt ook tot uiting in het aantal
mensen dat al 40 jaar of meer lid is van de vereniging. Dat aantal is gestegen tot boven de 1000.
Het is van groot belang dat de Fr¡ese bevolking zo zelf toont wat zij van waarde achl.

Om de doelstellingen van It Fryske Gea te realiseren moet er veel en uiteenlopend werk worden
verzet. Met de grote inzet van de betrokken medewerkers en vrijwilligers, wordt een
indrukwekkende hoeveelheid activiteiten uitgevoerd. En met een prachtig resultaat.
Heel veel dank aan al die mensen die zich het afgelopen jaar zo voortreffelijk hebben ingespannen
voor It Fryske Gea.

Olterterp, februari 2016

Drs. H. J. de Vries
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Verantwoordingsverklaring Code Goed Bestuur voor Goede Doelen

Het bestuur van de Vereniging It Fryske Gea onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Coede
Doelen. In deze verantwoordingsverklaring legt het bestuur verantwoording af over de drie
hieronder genoemde algemeen geldende principes.

1. Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren

It Fryske Gea is een vereniging met een bestuur, een directie en een verenigingsraad. Het bestuur
bestaat uit zeven personen. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie
benoemd. De bestuursleden verdelen zelf de functies van vice-voorzitter, secretaris en
penningmeester. Het bestuurslidmaatschap is statutair vastgesteld op vier jaar; die periode kan
maximaal twee maal met vier jaar worden verlengd. Het bestuur wordt benoemd door de algemene
ledenvergadering. De kandidaatstelling vindt plaats via een oproep in het ledenmagazine, Een
selectiecommissie uit het bestuur draagt kandidaten voor aan de algemene ledenvergadering. De
leden kunnen tegenkandidaten voordragen.
Het bestuur
uitgevoerde

jaarlijkse managementovereenkomst. Het bestuur is onbezoldigd.
Het functioneren van de werkorganisatie wordt door de directie geëvalueerd conform de gehanteerde
beoordelingssystematiek. Het functioneren van de directie wordt geëvalueerd door de Commissie
voor de directie, gevormd door de voorzitter en secretaris. Het bestuur legt door middel van de
begroting, het jaarplan, het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af aan de
Verenigingsraad, de fondsen en de subsidieverstrekkers. Het bestuur benoemt de accountant.
De Verenigingsraad fungeert als Raad van Toezicht (en tevens als Raad van Advies) en bestaat uit
vijfentwintig personen. De vicevoorzitter van de Verenigingsraad wordt door de Verenigingsraad
benoemd. De ziningsperiode van de leden van de Verenigingsraad is statutair vastgesteld op vier
jaar; die periode kan maximaal twee maal met vier jaar worden verlengd. De leden van de
Verenigingsraad worden door de algemene ledenvergadering benoemd. De kandidaatstelling vindt
plaats via een oproep in het ledenmagazine. Een selectiecommissie uit bestuur en verenigingsraad
draagt kandidaten voor aan de algemene ledenvergadering. De leden kunnen tegenkandidaten
voordragen.
De belangrijkste taken van de verenigingsraad zijn het goedkeuren van de begroting, hetjaarplan,
het jaarverslag en de jaarrekening. De verenigingsraad dient tevens goedkeuring te verlenen aan de
door het bestuur benoemde accountant.
Verder zijn verschillende leden van de verenigingsraad vertegenwoordigd in de vier door het
bestuur ingestelde adviescommissies, respectievelijk de commissie verenigingszaken, de commissie
financiën, commissie cultuurhistorie en de commissie natuurkrvaliteit. Ook de verenigingsraad is
onbezoldigd.

2. Effectiviteit en efficiency van bestedingen

It Fryske Gea streeft naar een efficiënte besteding van de middelen voor de doelstellingen:
'bescherming en beheer van natuurgebieden', 'bescherming natuur, landschap en cultuurhistorie',
'voorlichting, educatie, pr en communicatie', 'subsidies- en fondsenwerving' en
'beleidsbeihvloeding natuur, landschap en cultuurhistorie'.
Zoveel mogelijk activiteiten van de vereniging zijn direct gericht op het realiseren van deze
doelstellingen. Er zijn echter ook activ¡teiten van bestuur en werkorganisatíe die
voorwaardenscheppend zijn voor een goede taakvervulling ten behoeve van de doelstellingen.
Door het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan (koersdocument) en meerjarenbegroting en de
daaruit voortvloeiende jaarplannen en begrotingen geeft het bestuur richting aan de realisering van
de doelstellingen van lt Fryske Gea. In het meerjarenbeleidsplan staan richtinggevende
doelstellingen geformuleerd. In de jaarlijkse werkplannen worden per doelstelling activiteiten
geformuleerd; tijdens bestuursvergaderingen wordt ook de voortgang besproken.
Het bewaken (monitoren) en evalueren van de uitvoering van processen en activiteiten vindt plaats
door een kritische beoordeling van hetjaarverslag door het bestuur en de verenigingsraad (statutair).
De directie monitort en evalueert de uiwoering van activiteiten en processen met behulp van een
strategisch sturingsinstrument, de periodieke werkoverleggen met medewerkers en
voortgangsbesprekingen in het beleidsoverleg. De financiële interne processen worden door middel
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van een managementrapportage en kwartaa¡rapportages eveneens bewaakt. Verbeterpunten rvorden
in het beleidsoverleg besproken.
In 2015 is een discussie gestart over de Governance, de organisatiestructuur van It Fryske Gea, die
met name als insteek heeft het toezicht op beleid en financiën te verbeteren. Verwacht wordt dat in
2016 besluitvorming hierover zal plaatsvinden.

3. Omgang rnet belanghebbenden

Op het gebied van de beleidsbeihvloeding van natuur en landschap zijn provinciaal en landelijk vele
spelers actief, waarbij met name de provinciale en rijksoverheid en de diverse natuur- en
milieuorganisaties te onderscheiden zijn. It Fryske Gea trekt in veel dossiers in de provincie
strategisch op met de Friese Milieu Federatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
Landschapsbeheer Friesland, NME/IM\, de Waddenvereniging en de Bond van Friese
Vogelwachten.
In het Waddengebied wordt sarnengewerkt in de Coalitie Wadden Natuurlijk, waarbij acht
natuurbeschermingsorganisaties betrokken zijn. Betreffende het lJsselmeergebied wordt
samengewerkt in de Stichting Het Blauwe Hart, waarin acht organisaties verenigd zijn.
Op landelijk niveau werken alle provinciale landschappen samen in het samenwerkingsverband De
l2 Landschappen, nu LandschappenNl genoemd. LandschappenNL werkt vooral samen met
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming en in mindere mate met Natuur en Milieu
en de Waddenvereniging. Op landelijk niveau wordt verder rvaar mogelijk opgetrokken met de
(semi-) overheid; belangrijke partners zijn het IPO, het ministerie vanEZ en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu.

goede relatie met de Nationale Postcode Loterij (NPL). It Fryske
landschappen) jaarlijks een bijdrage van de NPL van 937 duizend
per I januari 2016 verlengd tot en met 3l december 2020.
It Fryske Gea communiceert zoveel mogelijk met belanghebbenden en betrokkenen. Voor de
communicatie met de ledcn wordt viermaal per jaar (kwartaalblad) het ledenmagazine verspreid.
Bovendien wordt aan alle nieuwe leden met de welkornstbrief en de lidmaatschapspas een exemplaar
van de natuurgids "Ontdek de Friese natuur" toegezonden. Verder vindt externe communicatie
plaats via de website, ledeninformatieavonden, artikelen in diverse uitgaven, middels lezingen en via
de pers. De digitale communicatiekanalen winnen in belang. Daarom kent It Fryske Gea sinds 2015
ook een digitale nieuwsbrief en wordt actief gecommuniceerd via diverse sociale media. In de
natuurterreinen vindt tevens communicatie plaats middels honderden activite¡ten die jaarlijks worden
georganiseerd voor leden en andere belangstellenden. De communicatie met interne doelgroepen
zoals medewerkers en vrijwilligers gebeurt via email, een nieuwsbrief voor het personeel en het
personeels- en vrijwilligersblad It Geamantsje, dat vier keer per jaar verschijnt. Daarnaast vind er
communicatie plaats met diverse overlegorganen.
Het communicatiebeleid van de vereniging is er op gericht een optimale relatie te onderhouden met
belanghebbenden door met hen te communiceren over activiteiten en actuele ontwikkelingen en
andere onderwerpen.

Risicomanagement

Bescherming, beheer en behoud van onze natuur, en de daarmee gepaard gaande risico's.
Deze paragraaf is niet bedoeld om tot in detail een opsomming te geven van alle risico's en
maatregelen die daartegen zijnlworden genomen. Er wordt een beeld gegeven van de
aandachtsgebieden in dit kader met een aantal specifieke zaken en de daarbij behorende risico's.

Gea ontvangt (net als de andere
euro. Het contract met de NPL is
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Bij het realiseren van onze hoofd- en daarvan afgeleide doelstellingen hebben we te maken met
verschillende risico's:

a) De omgeving
Risico's die een directe bedreiging vormen voor onze natuur zoals klimaatverandering,
waterkwaliteit, milieuwetgeving, vandalisme en verstoring.

b) De organisatie
Om op provinciale schaal onze taken uit te oefenen maken we gebruik van een grotere
organisatie van bijna 70 betaalde krachten en ca. 400 vrijwilligers. Daarmee lopen we dus
ook bedrijfsmatige/fi nanciële risico's.

c) De uiwoering.
Bij de uitvoering van haar werkzaamheden heeft It Fryske Gea te maken met een overheid
en met publiek, die tevens haar grootste financiers zijn. Daarnaast speelt het bedrijßleven
ook een belangrijke rol. Van groot belang is hoe w'rj onze boodschap brengen, ons
gedragen, onszelf herkenbaar maken en onze taken uitvoeren.

De omgeving
It Fryske Gea moet duidelijke standpunten innemen over landbouweconomie, waterhuishouding
infrastructuur en andere externe factoren die haar doelstellingen kunnen aantasten. Onze organisatie
is goed ingericht op toez¡cht in onze terreinen met het oog op vandalisme en verstoring door hierin
gespecialiseerd personeel met een op het doel gerichte instructie en bevoegdheden.

De organisatie
Het inrichten en besturen van een grotere (natuur)organisatie brengt diverse verantwoordelijkheden
en risico's met zich mee.

- Met name naar het personeel en vrijwilligers dient naast personeelsregelingen oog te zijn
voor de omgang met natuur en publiek. Waar nodig moet scholing plaatsvinden gericht op
het uitoefenen van functies.

- De bijzondere tak van bedrijfsuitoefening vraagt naast aandacht voor de gebruikelijke
aansprakelijkheidsrisico's ook zorg voor specifieke zaken als omgang met vee, land- en
bosbouwmachines en vervoer over water middels kleinere en grotere vaartuigen.

- De organisatie is bedoeld yoor de lange termijn, maar is naast beperkte eigen inkomsten uit
terreinen nagenoeg geheel afhankelijk van subsidies, bijdragen van leden, donaties en
incidentele baten als erfenissen.
Een financieel buffervermogen voor moeilijke tijden is derhalve één van de financiële
doelstetlingen. lntern is een onderbouwing gemaakt van de benodigde hoogte hiervan.

- Ook It Fryske Gea maakt gebruik van ICT met de daaraan verbonden risico's. Scholing,
goede apparatuur, software en contracten zijn van groot belang.

- Ook de meest toegewijde en enthousiaste organisaties moeten rekening houden met
fraudegevoeligheid en procedures volgen ter voorkoming hiervan. De accountant speelt
hierin wat betreft controle en advies een wezenlijke rol.

- It Fryske Cea is een organisatie waar mensen dicht bij elkaar werken. Signalering van
mogelijke risico's van welke aard dan ook behoeven geen structurele vergaderingen om
maatregelen te nemen. Wel staat het ieder kwartaal op de agenda van het MT.

De uitvoering
Uiteraard is de hoofddoelstelling het zo optimaal mogelijk beheren van natuurgebieden en daarbij
alert te zijn op alle mogelijke risico's die dat bedreigen, maar er is meer.
De organisatie is, zoals hierboven aangegeven, voor een heel groot deel aflrankelijk van subsidies,
bijdragen van leden en ander bijdragen van particulieren en bedrijven (bijvoorbeeld Ynnatura).
Dit vraagt om een conlinue inspanning om hel belang van onze organisalie voor de samenleving van
nu en straks te communiceren.
Belangrijke doelgroepen daarbij zijn:

- De politieke partijen en het ambtenarenapparaat van de provincie. De politieke partijen
omdat de vertegenwoordigers steeds wijzigen en opnieuw moeten worden benaderd. Het
ambtenarenapparaat omdat ook hier personen wisselen maar ook regelgevíng steeds
veranderd en daarbij is communicatie van wezenlijk belang.
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- Draagvlak creëren bij de inwoners van onze provincie (maar ook om ûtens) door
ledenwerving en ledenbehoud is bijzonder belangrijk. Maar er is ook oog voor de lange
termijn:
ln het Bezoekerscentrum De Wiidpleats worden vele activiteiten en excursies voor scholen
georganiseerd. Educatie is ook communicatie en een investering in de toekomst.

Positíeve beeldvorming en contmunìcatie zijn varl grool belang voor or?ze organisalie en een zeer
belang'ijke actie tegen ntogelijke ovenvegingen om bijdragen le verlagen of niet et verstt'ekken.

Bij de exploitatie van de Wiidpleats zijn we voor wat betreft de inkomsten mede aftrankelijk van de
door ons verhuurde delen van het gebouw aan de Horeca en het Frysk Lanbou Museum.

De Organisatie

Interne organisatie
Eind 2015 waren bij It Fryske Gea62 medewerkers in dienst, waaronder 3 leerlingen. Deze
leerlingen zijn in het schooljaar 2015-2016 bij It Fryske Gea gebleven omdat hun opleiding nog niet
afgerond was. Daarnaast zijn er per september 2015 2 nieuwe leerling medewerkers gestart. Eén
van de leerlingen is werkzaam op de afdeling Natuurkwaliteit. De andere leerlingen zijn allen
werkzaam in de districten.
Door functiewijziging is halverwege 2015 besloten om afscheid te nemen van de Assistent
Natuurkwaliteit. De vernieuwde functie is per september van datzelfde jaar opnieuw ingevuld.
De medewerker die ter vervanging van zwangerschapsverlof eind 2014 was aangesteld, is in de loop
van 2015 weer uit dienst getreden.
In district Noard is een fulltime Toezichthouder aangesteld. Er is daarbij de afspraak gemaakt dat bij
de pensionering van het eerstvolgende tearnlid in district Noard, geen vervanging plaats zal vinden.
Zo houden we de personeelskosten zoveel mogelijk in de hand.
Gemeente Achtkarspelen heeft geld beschikbaar gesteld voor invulling van hun Natuur- en Milieu
educatie (NME) activiteiten. Van dit geld is een parttime medewerker aangetrokken die zich met
name richt op basisschool leerlingen uit de Gemeente Achtkarspelen.
Per 2016 heeft één van de medewerkers van het Bezoekerscentrum in Earnewald de organisatie
verlaten. Zij is per I december 2015 vervangen door een nieuwe collega. Al met al zijn er eind
2015 in totaal66 medewerkers bij lt Fryske Gea.
De medewerkers zijn verdeeld over het kantoor in Olterterp, het Bezoekerscentrum De Alde Feanen
in Earnewâld en de vier districten met de standplaatsen Rijs, Katlijk, Gytsjerk en Earnewâld.

Onfwikkeling van medewerkers
De ontwikkeling van medewerkers is nodig voor een organisatie om zich staande te houden in de
steeds sneller veranderende orngeving. Naast de verplichte cursussen BHV die ook in 2015 weer
zijn gehouden, zijn er een aantal meer functie specifieke opleidingen, cursussen en trainingen
gevolgd. Zo heeft de OR een cursus gevolgd, een groep terreinmedewerkers heeft de cursus VCA
gevolgd, iemand op kantoor heeft de training Programma management gedaan en twee medewerkers
hebben een Mindfulness training gevolgd. Er zijn 2 in company trainingen georganiseerd in
samenwerking met andere Landschappen. Zo is 'Helder en overtuigend schrijven' gevolgd door 4
van onze medewerkers en 2 medewerkers hebben een branche gerichte cursus Preventiemedewerker
kunnen volgen via deze weg.
Ook is er in 2015 aandacht besteed aan het leren werken met CRS, ons nieuwe
beheerregistratiesysteem. Meerdere groepen mensen hebben hiervoor I of 2 dagen praktijkgerichte
training gevolgd.
De veldmedewerkers in Sud, Noard en Midden hebben een op hun terreinen afgestemde
introductiecursus in de Ecologie gevolgd. Deze is zeer enthousiast onwangen.
Andere cursussen en trainingen die zijn gevolgd: Systeembeheer, Exact, NLP en wetten en regels
rondom Natuurtoezicht.

I



Financieel perspectief

De kerntaak van It Fryske Gea bestaat uit het beheer en de ontwikkeling van ruirn 20.500 hectare
natuurgebieden in Fryslân. De resultaten daarvan worden beschreven in hetjaarverslag en het
inventarisatieverslag, die beide beschikbaar zijn via de rvebsite ofop verzoek via het kantoor te
Olterterp. De jaarrekening beschrijft met name de financiële resultaten van lt Fryske Gea.
It Fryske Gea onderscheidt bij haar Productbeschrijving zeven verschillende onderdelen,
respectievelijk Natuurbeheer, Landschapsbescherming, Inventarisatie & monitoring, Recreatief
medegebruik, lnformatie & educatie, Beleidsadvisering & overleg en Verenigingszaken. Elk van
deze Producten worden in de Productbegroting van 201 5 beschreven. ln de jaarrekening, die is
gehouden aan de opstelling en regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving, worden deze
producten om praktische redenen samengevoegd tot drie hoofddoelstellingen.
Voor wat betreft de landelijke overheidsbijdrage is per I januari 201I het nieuwe
natuurbeheermodel Subsidieregeling Natuur en Landschap van kacht. De normbedragen van deze
regeling zijn in juli 2009 door het toenmalige Ministerie van LNV vastgesteld. De overeenkomst
SNL loopt tot I januari 2017.

Van groot belang is een evenredige indexatie van de subsidies ten opziclrte van de stijging van de
kosten. De indexatie van de provinciale subsidie is al meerdere jaren onvoldoende voor compensatie
van de prijsstijgingen. De indexatie van de Rijkssubsidie wordt eens per 6 jaar afgerekend/vergoed.
Dit is bij het einde van de contractperiode van 6 jaar in 20 I 6 (betaling in 20 I 7).
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Verslag van de directie

De jaarrekening 2015 is opgesteld op basis van de Richtlijn 650 Fondsetnvervende inslellingen van
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving editie 2007. I1 Fryske Gea is gecertificeerd door het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en als zodanig is deze Richtlijn verplicht. Begin 2016 gaat
wordt een nieuwe toezichthouder gevormd en is een nieuwe erkenningsregeling van toepassing.
Houders van het huidige CBF keurmerk (waaronder It Fryske Gea) gaan automatisch over naar de
nieuwe regeling.
In de opstelling conform bovenvermelde Richtlijn wordt geen onderscheid gemaakt in structurele
baten en lasten en bijzondere baten en lasten. Voor een goede bedrijfsvoering wordt hier intern
echter wel rekening mee gehouden. Een extra overzicht is opgenomen op pagina 17.
In de financieringsstructuur zijn twee belangrijke geldstromen te onderscheiden:

o Structurele geldstroom - ingezet voor structurele activiteiten/baten en lasten.
o Incidentele geldstroom - ingezet voor incidentele activiteiten/baten en lasten.

Structureel

De þ_elaneriikstg åtructurele activiteiten
De belangrijkste doelstelling van de organisatie is het beschermen van de natuur in Fryslân, vooral
middels het beheren van inmiddels ruim 20.500 hectare natuurgebied. Ook in 2015 zijn dat de
belangrijkste activiteiten waar we ons mee bezig hebben gehouden. Activiteiten die daaraan
verbonden zijn, zijn Landschapsbescherming en lnventarisatie en monitoring. Bij het
inventarisatiewerk hebben we ondersteuning van meer dan 250 vrijwilligers.

Naast het natuurbeheer hebben we ook een belangrijke publieksfunctie en een adviserende rol naar
de overheid. We onderscheiden daarbij Recreatief medegebruik, Informatie en educatie en
Beleidsadvisering.
Toezicht is een belangrijke taak omdat nagenoeg al onze terreinen opengesteld zijn. Ook op het
water in bijvoorbeeld de NB-wet gebieden (lJsselmeer) en Alde Feanen wordt toezicht gehouden.
In 2015 hebben we circa 500 wandel- en vaarexcursies gehouden, het bezoekerscentrum de Alde
Feanen heeft hier met circa 390 excursies een belangrijk aandeel in. We zagen in 2015 een toename
in het aantal excursies op aanvraag. Steeds tneer verenigingen, families en bedrijven weten It Fryske
Cea te vinden

It Fryske Gea werkt nauw samen met de Provinsje Fryslân, de Provinsje subsidieert lt Fryske Gea
op basis van een productbegroting waarin een bijdrage wordt verstrekt voor diverse uitgevoerde
producten/diensten. Daarnaast vindt er overleg met overheden plaats o.a. in de Provinciale
Commissie Landelijk Gebied, maar ook tijdens andere bijeenkomsten. Ook op aanvraag wordt
geïnformeerd en geadviseerd.

It Fryske Gea streeft ernaar om structurele baten en lasten zodanig in balans te houden, dat de
structurele baten de structurele kosten dekken, eventueel onder toevoeging van de opbrengst
beleggingen en rente. Met de invoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) vanaf
201I is dit mogelijk geworden.

Incidenteel

Bijzondere baten en andere incidentele baten in 2015
De hier genoemde baten hebben een incidenteel karakter. Bijzonder dankbaar is lt Fryske Gea voor
het totaalbedrag dat zij heeft onfvangen uit erfenissen en legaten. In het verslagiaar 2015 is er voor
628 duizend euro ontvangen uit diverse erfenissen en legaten.

Voor het behoud van bosgronden in Nederland is de boscompensatieregeling in het leven geroepen.
In 2015 heeft It Fryske Gea ca. 233 duizend euro ontvangen van derden voor boscompensatie . It
Fryske Gea zorgt hiermee voor het behoud en instant houden van bosgrond.

Van de Nationale Postcode Loterij hebben we een bijdrage van 937 duizend euro ontvangen die als
incidentele bate wordt beschouwd. Deze bijdrage wordt geheel benut voor projecten, aankoop van
natuurterrein en andere incidentele uitgaven.

De definitieve uitwerking van de discussie omtrent de waterschapslasten (natuurgebieden vallen
onder het lage aanslagtarief) resulteert in 2015 een eenmalige bate van ca262 duizend euro. Het
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betreft hier de afboeking van enkele kleine aanslagen en een gedeeltelijke vrijval uit de getroffen
voorziening. (in 2014 heeft It Fryske Gea reeds 575 duizend euro uit deze voorziening vrij laten
vallen). De definitieve uitwerking is in een overeenkomst met het Wetterskip Fryslân vastgelegd.

Het verwerven van natuurterreinen
Mel gelden uit de Nationale Postcode loterij en andere incidentele baten zoals erfenissen en legaten
is voor een bedrag van ca l. I miljoen euro aan natuurterrein verworven, het betreft hier de aankoop
van nieuwe terreinen en terrein dat reeds in beheer was maar nu ook eigendom (o.a.
Peazemerlannen)

It Fryske Gea heeft haar aankopen voor de korte en lange termijn beschreven in haar
aankoopstrategie. Bij de verwerving van natuurterrein binnen de Ecologische Hoofdstructuur naast
de subsidie een eigen bijdrage worden gevraagd van l5 Yo van de verwerving. Bij 100 hectare per
jaar kan dat oplopen tot l5 % van vier miljoen euro is 600 duizend euro per jaar. Om aankopen
mogelijk te maken zoals in het strategie document beschreven. In het verslagiaar is de
bestemmingreserve aankopen grond om deze reden aangevuld met I miljoen euro in het vermogen
van It Fryske Gea om zo aankopen zoals beschreven in de aankoopstrategie mogelijk te maken.

Het uitvoeren van projecten
De kosten van projecten rvorden voor een groot deel ge{inancierd met subsidies van de Rijks en
Provinciale overheid, met Europees geld en van gemeenten, bedrijven, instellingen en particulieren
Wat niet gesubsidieerd wordt, wordt gefinancierd uit de bijzondere baten (NPL en andere bronnen)
dan wel reserves. Vanwege het onvoorspelbare aantal, tijdsduur en omvang worden projecten tot
heden niet in de Productbegroting opgenomen.

ln 2015 zijn onder meer de onderstaande projecten afgerond:

,/ Plagproject Ketliker Skar
r' Opwaarderen mindervalidenpad Jan Durks Polder
r' Plaatsing vier Teunissenmolens,/ Aanleg laanbomen in het Rijsterbos
,/ Plaatsing en vervanging diverse landhekken
/ Diverse maatregelen ler bescherming van de otter
r' Herstelmaatregelen Dijksputten
/ Aanleg en onderhoud bruggen en slenken in Noord Friesland buitendijks
'/ Opwaarderen van de buitenterreinen van het bezoekerscentrum Earnewald

Naast diverse opgeleverde projecten heeft lt Fryske Gea nog diverse projecten in uitvoering dan wel
in ontwikkeling.

Bij de toelichting op de balans is een overzicht opgenomen van projecten die nog in uitvoering zijn.

Het resultaat
Het resultaat op structurele baten en lasten betreft 347 duizend euro positief, met name lagere
beheerskosten en de stabiele inkomsten uit pacht en contributies dragen hier aan bij.

Ontvangen subsidies zijn in lijn met de verwachting en ontvangsten uit voorgaande jaren. Daarnaast
heeft It Fryske Gea in 2015 wederom een bijdrage voor haar monitoringactiviteiten gekregen.

Het positieve resultaat over het incidentele baten en lasten bedraagt 653 duizend euro. Naast een
mooie opbrengst uit erfenissen en legaten dragen met name de bate uit de eindafwikkeling van de
waterschapslastendiscussie en eenmalige opbrengsten uit boscompensatie hieraan bij. Daarmee
bedraagt het resultaat over 2015 I miljoen euro.

In 2015 heeft It Fryske Gea diverse grondaankopen gedaan, de
de Peazemerlannen. Aankoop van deze natuurgronden heeft It
gelden uit de Nationale Postcode Loterij, erfenissen, legaten en

grootste hiervan was de aankoop van
Fryske Gea o.a. gefinancierd met
bijdrager/subsidies van derden.
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De positieve ontwikkeling die vorig jaar is ingezet op o.a. financieel gebied van ons
bezoekerscentrum in Earnewald zetzich door in 2015. Stabiele huuropbrengsten met een gedegen
kostenbeheer dragen bij aan een zo goed als resultaat neutrale exploitatie van het bezoekerscentrum.

Ondanks tegenvallende resultaten op de wereldwijde aandelenbeurzen in 2015 laat de
beleggingsportefeuille van It Fryske Gea een positief rendement zien.

De jaarrekening beschrijft met name de financiële resultaten van lt Fryske Gea. De resultaten op het
gebied van natuurbescherming zijn beschreven in hetjaarverslag en het inventarisatieverslag, die
beide beschikbaar zijn via de website of op verzoek via kantoor.

Drs. H.J. de Vries
Directeur

( Álle hierna in dit verslag vennelde bedragen:$n een veelvoud van err,'o L000,-. Híerdoor zijn nogelìjk
enkele aft'ondingsverschillen ontstaan. De vergel|kende cijfers:ijn, vaar nodig, aangepast aa,t de opstelling
van 2015.
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Besluit goedkeuring jaarrekening door de Verenigingsraad van Vereniging It Fryske Gea op 18

april2015 te Olterterp

In artikel 8 lid 9 van de statuten van I1 Fryske Gea is het volgende opgenomen:

o Het door het bestuur vastgesteldejaarverslag en dejaarrekening zijn onderworpen aan de

goedkeuríng van de Verenigingsraad.

o Goedkeuring van hetjaarverslag en dejaarrekening strekt het bestuur tot decharge en

kwijting.

Hierbij besluit de Verenigingsraad, dat het jaarverslag en de jaarrekening van het jaar 2015,
gedagtekend l8 april 2016 zijn goedgekeurd, en dat zij het bestuur daarmee decharge en kwijting
verleent.

Olterterp, l8 april 201 6

De Verenigingsraad,
namens deze,

Mr, A. van der Meer (voorzitter)



Balans Er 31 de-gember 2015
(na voorgestelde resultaatbestemming)

(Bedrøgen * 1.000 euro's )
3 r -t 2-201 5 1l -t) -)nl 4

Activa

Vaste activa
Materíële vaste aclíva

L Onroerende zaken
2. Inventarissen
3. Veestapel

Financiële vaste acliva
4. DeelnemingNoorderleegsbuitenveld
5. Effecten

Vlottgnde activa
6. Voorraden
7. Debiteuren
8. Diverse vorderingen
9. Projecten
10. Liquide middelen

l3
lt4

5.09t
243

3.223

7
9l

4.336
942

2.808

2.234
883

16

2.394
899
l6

-3
3.115

3.133

3.n2

8.684

t4.929

3.309

2.553

8.184

14.046

&
-hx*lrwc

-3
2.556
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3l-12-20t5 3t-12-2014
Passiva

12. Resetttes enfondsen
ContinuiTeitsreserve
Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

13. Voorzieningen
Waterschapslasten

14. Langlopende schulden
Lening

15. Schulden op korte tennijn
Crediteuren
Overige schulden

7.325
5.432

7. r81
4.575

12.757
905

13.662

t27

l.108

11.756
905

t2.66t

1.000

14.046

Eù-
.JHS

pwc

385

32

469 358
642639

14.929
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Staat van baten en lasten 2015

(Bedragen {' 1.000 euro's )

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving structureel
Baten uit eigenfondsenwerving incidenteel
Baten uit acties van derden
Subsidies overheden structureel
Subsidies overheden aankopen en projecten
Baten uit beleggingen
Huren en terreinopbrengsten
Overige baten

Som der baten

Resultaat 2015 Begroot 2015 Resultaat 2014

6s6
8t7
937

4.546
5l

t47
I .553

407

668
866
937

4.408
2.812

t't'1
1.215

663

68r
*

*

937
4.465

ll0
1.060

-j-:ll? -7ß1 11.796

Lasten
Besteed aan de doelstellingen:
- Beheren en verwerven

Natuurterreinen
Beheer
Verwerving en projecten

- Publiek, overheid en natuur
Voorlichting educatie en
Belangenbehartiging

Structurele kosten
Projectmatige kosten

- Verenigingszaken
Structurele kosten

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies
overheden
Kosten beleggingen

Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat

90
l5

68
l9

88
t4

42
l7

33
t6

rl.
3.873
r .875

t.551
63

182

3.970
700

1.6t4
237

4.000
3.980

'l

5.748

1.6t4

182

-7:î44

164

406
_TTi;[

4.670

t.85t

200

-6m

146

386

-32fi

r.5r8
340

r80

7.980

t.858

180

Tõ3-llr

l5t

374

loJ43-

200

33
26

1m0 1.253

aan
van

* Subsidies en kosten van aankopen en projecten vorden niel neegenomen in de beg'ating door gebrck
zicht op onvang en datwn van realisering. Alleen de besteding van de ter beschikking staande middelen
de Nationale Postcode Loterü :ün vel begrool omdat deze redelijkenvijs zijn le voorzien. Dit is 700 bü
Beheren en vente,ren, en 237 bij projeetmatige kosten Publieh overheíd en naluto'

_m
pwc
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Exploitatieovenicht 2015 opgedeeld in structurele en incidentele baten en lasten

(Bedrøgen t' 1.000 euro's ) Resultaat 2015

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving structureel
Baten uit eigenfondsenwerving incidenteel
Baten uit acties van dsrden
Subsidies overheden structureel
Subsidies overheden aankopen en projecten
Baten uit beleggingen
Overige baten

Som der baten

6s6
817
937

4.546
5t

147
L960

-D.Tr,[.

5.748

t.614

182

-7.144,

164

406

-T:Ti?

Structurele
Baten en lasten

656

4.546

t.321

-m23

Incidentele
Baten en lasten

817
937

5l
t47
639

Lasten
Besteed aan de doelstellineen:
- Beheren en verwerven

Natuurterreinen
Beheer
Verwerving en projecten

- Publiek, overheid en natuut
Voorlichting educatie en
Belangenbehartiging

Structurele kosten
Projectmatige kosten

- Verenigingszaken
Structurele kosten

Vy'ervine baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies
overheden
Kosten beleggingen

Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat

3.873
1.875

r.55t
63

182

90
l5

3.873

1.551

182

3.873

1.551

t82

-5:6õ6

t64

406

6.176

r .875

63

-2.st

r.875

1.938

1.938

63

90
l5

33
26

33
26
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Algemeen

De activiteiten van It Fryske Gea bestaan voornamelijk uit natuurbeheer, alsmede het beheren van
onroerende zaken. It Fryske Gea is enig aandeelhouder van Noorderleegsbuitenveld BV. Gezien het
geringe belang in de jaarrekening van It Fryske Gea is afgezien van consolidatie.

Verselijking mel voorsaand jaar
De grondslagen van de waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van die van het vorig boekjaar.
De vergelijkende cijfers over 2014 zijn waar nodig aangepast aan de opstelling van de cijfers van
2015. Vermogen en resultaat zijn hierdoor niet gewijzigd. Alle bedragen zijn een veelvoud van
1,000 euro.

Verbonden parlüen
Als verbonden partü worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van It Fryske Gea en
nauwe verwanten zijn verbonden partüen.

Transacties van betekenis met verbonden partüen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Toelicltlinq op ltet kasslroonoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldrniddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom
van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.

Schaltinqen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de staat van baten en lasten te kunnen
toepassen, is het nodig dat de directie van lt Fryske Gea zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de staat van baten

en lasten opgenomen bedragen. lndien het voor het geven van het in art. 2:362 lid I BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusiefde bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende kostenposten.
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Grondslagen voor ryaardering van activa en passiva

Alsemeen
Dit verslag is opgesteld op basis van de in 2008 aangepaste Richtlijn 650 (herzien 2007)
Fondsenu,enende hntellingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuiteit van de vereniging

Onroerende zake¡t
Met ingang van 1996 worden de natuur- en agrarische terreinen pro memorie gewaardeerd. Reden
hiervoor is, dat nagenoeg alle terreinen worden verworven met volledige overheidssubsidie met als
doelstelling ze als natuurterreinen te beheren en te behouden. Bij eventuele verplichte verkoop
(algemeen maatschappelijk belang) is sprake van een terugbetalingsverplichting. De actuele waarde
van de natuurterreinen is zeer moeilijk vast te stellen. In het huidig boekjaar is o.a in de
Peazemerlannen ca 498 hectare natuurgrond aangekocht, gebruik makend van de
uitzonderingsregel uit RJ 650.305 wordt de aankoop len laste van het resultaat gebracht..

Het aantat hectares natuurterrein in beheer op 3l december 2015 is 20.588 (was 20.480 hectare).
Hiervan is in eigendom 9.239 hectare. De verzekerde waarde van de gebouwen is € 22.759 (was
ultimo 2014 e.22.197). De toename is voornamelijk het gevolg van indexatie van de verzekerde som
er zijn geen nieuwe grote gebouwen aangekocht.

De gebouwen en opstallen worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. Er wordt lineair afgeschreven op bæis van de gebruikelijk te
verwachten economische levensduur. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de
bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden
rechtstreeks in het resultaat verantwoord. En in mindering gebracht van de bestemmingsreserve
voor groot onderhoud

Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden
verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere
waardevermindering wordt verwezen naar onderstaande paragraaf.

Inventarissen
De inventarissen in de terreinen en op kantoor worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
Er wordt lineair afgeschreven op basis van de gebruikelijk te verwachten economische levensduur.

In afwijking hierop is It Fryske Cea in 2015 gestart met de bouw van een werkboot die in overleg
met de Nationale Postcode Loterij deels gefinancieerd wordt uit de verkregen bijdrage NPL 2015.
Daarmee is een mooi project voor zowel It Fryske Gea als de Nationale Postcode Loterij tot stand
gekomen. De werkboot wordt speciaal voor It Fryske Gea gebouwd en ontworpen voor gebruik in
de Alde Feanen (ondiepe en smalle vaarten). De kosten in 2015 bedragen euro262 duizend, deze
werkboot wordt volledig in het kader van de doelstelling gebruikt. It Fryske Gea maakt daarmee
gebruik van uitzonderingsregel RJ 650.305. Daarin staat:
Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen waarbij het verantwoord kan zijn de
investering ineens ten laste van de staat van baten en lasten te boeken. Een voorbeeld is een
natuurbeheerorganisatie die in het kader van haar doelstelling landerijen aanschaft met het doel deze
zelfte beheren. De natuurbeheerorganisatie ontvangf een subsidie voor de aanschafvan deze
landerijen. Ondanks deze subsidie leidt de toekomstige exploitatie van de landerijen tot verlles.
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Veeslapel
De veestapel wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Vervolgens worden
deze gewaardeerd tegen actuele waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van
baten en lasten verwerkt.

Bii zondere waardevenninderinsen van vas le acl iva
De instelling beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. lndien dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare
waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering
is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is,
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende
activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Deelnemineen
Deelnerningen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens
de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20%o of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitçgaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze
onderneming; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing
aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende
deetneming.

Effecten
Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Effecten die onderdeel zijn
van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden
rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing
van de FlFO-methode (/ìrst in, Jìrst out) of lagere opbrengstwaarde.

VorderÌngen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Onderhanden orokcten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde
projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing verwerkte verliezen en reeds
gedeclareerde termijnen, Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende
activa gepresenteerd. Indien het een creditstand vertoont wordt deze gepresenteerd onder
kortlopende schulden.

Liauide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banlfegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden, Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

VoorzieningeJF

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feilelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten 
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De voorzieningen lvorden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Overige voorzienineen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling
van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio ofdisagio en onder aftrek van
transactiekosten.

Æ
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan hetjaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden
verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd en verliezen en risico's zo&a zij
voorzienbaar zijn. Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang met een
redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld. Projecten met daaraan verbonden subsidies,
particul¡ere bijdragen en kosten worden in het resultaat verantwoord in hetjaar waarin het project
daadwerkelijk is afgerond. De eigen bijdrage welke gefinancierd wordt vanuit de NPL wordt in het
jaar van de subsidiebeschikking verantwoord. Op basis van de RJ22l dienen projectresultaten
tussentijds (POC) te worden verantwoord indien deze betrouwbaar kunnen worden bepaald.
Aangezien de projectopbrengsten gelijk zijn aan de projectkosten worden de opbrengsten en kosten
van projecten pas verantwoord bij de afronding van het project.

Verkoopkoslen en alsemene beheerkosten
Onder verkoopkosten en algemeen beheerkosten worden die kosten verstaan die ten laste van het
jaar komen, en die niet direct aan de kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen.

Afschriivinøen op materiële vasle acliva
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt
niel afgesclueven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan
worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.

Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
Rond 1960 is een toegezegd-pensioenregeling aþsloten bij Aegon/Pensioenfondsen. Deze regeling
wordt niet meer toegepast. Er is nog I werknemer die hier aan deelneemt.
Onder een toegezegd-pensioenregeling wordt verstaan een regeling waarbij aan werknemers een
pensioen wordt toegezegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.
Het overige personeel is verzekerd bij een bedrijfstakpensioenfonds. Ook deze pensioenregeling zou
kunnen worden aangemerkt als een toegezegd-pensioenregeling. Echter bij het in gebreke blijven
van dit fonds bestaat geen directe verplichting tot het aanvullen van pensioenen anders dan een
verhoging van premies.

Onder verwijzing naar bovenstaande worden beide pensíoenregelingen verantwoord als een
toegezegde bijdrageregeling en worden nog verschuldigde premies als verplichting op de balans
opgenomen.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt ofopbrengsten zijn gederfd, ofwanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen. Subsidies inzake projecten worden verantwoord bíj afronding c.q.
oplevering van het project. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa
worden in mindering gebracht op het desbetreffende actiefen als onderdeel van de afschrijvingen
verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de
berekening van de effectieve rente worden meegenomen.
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Toelichtine op de balans

(Bedrøgen * 1.000 euro's )

Activø

Vaste activa

Materiële vasle øcliva

Onroerende zaken

Balans per I januari 2015
Investeringen en verwervingen
Hierop verkregen overheidssubsidies
Eigen bijdrage / resullatenrekening

Afschrijvingen

Balans per 3l december 2015

Afschrijvingen

Balans per 3l december 2015

Cebouwen

2.394

394
- 160

* --a7r4
===::

Natuur-
terreinen

p.m

Totaal

p.m
l.r02

2.394
r. 102

- t. 102 - l.102

2.394
- 160

-**--Tzfr

Volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende instellingen dient de actuele
waarde opgenomen te worden. Deze is echter voor de natuurterreinen zeer moeilijk vast te stellen.

De gebouwen zijn nodig voor de bedrijfsvoering. Dit betreft onder andere het kantoor te Olterterp,
de bedrijfsgebouwen en het Bezoekerscentrum It Wiid.
De natuurterreinen zijn activa in het kader van de doelstelling.

2. Inventarissen
Terrein Kantoor Automatisering Totaal

Balans per I januari 2015 825 45 29 899
lnvesteringen202T-209
Desinvesteringen

1.027
- r98

52
-12

29
- l5

l t08
- 225

l4 88340829

De inventaris terreinen bevat onder andere landbouw- en bosbouwwerktuigen, tractoren en boten.
Deze inventaris wordt nagenoeg geheel direct aangewend ten behoeve van de doelstelling (activa
doelstelling).
De kantoorinventaris en inventaris automatisering zijn nodig voor de bedrijfsvoering.
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3. Veestapel

Het verloop van de veestapel in 2015 in aantallen is als volgt:

0l-01-15 geboren dood afgevoerd aankoop verkoop 3l-12-15

Hooglanders
Zuid
Schapen
Zuid
Paarden
Zuid
Noord
Totaal

37
45

6
14

34

lqt t02

3

7

4

106

tl
r80

10

82 20 l0

Op 3l december 2015 is de veestapel gewaardeerd op onderstaande bedragen

3 30
59

3 89

District
Noard

Hooglanders

4. Deelneming Noorderleegsbuitenveld, Beetsterzwaag (100þ

Balans per I januari 2015
Aandeel in resultaat van deelneming

Balans per 3l december 2015

District Totaal
Sûd aantal

Bedrag

I
4
459

Schapen
Paarden

33
r80
30

33
r80
89

Balans per 3l december 2015 l6

De veestapel wordt aangehouden voor begrazing ten behoeve van het bevorderen van flora en/of
fauna in bepaalde gebieden en is dienstig aan de doelstelling.

Financiële vnsle gclivg
Alle vorderingen die in de financiële vaste activa zijn opgenomen hebben een resterende looptijd
langer dan een jaar.

3

-3
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5. Effecten

De effecten zijn verkregen mel voornamelijk liquiditeit uit erfenissen. De opbrengsten van de
beleggingen worden gezien als incidenteel gezien het onvoorspelbare karakter van deze opbrengsten.
Deze incidentele baten dienen ter ondersteuning van het resultaat van de structurele baten en lasten
van de vereniging, nu en in de toekomst. Het beheer van de beleggingen is in januari 2008 onder
voorwaarden in handen gegeven van Triodosbank. De uitgangspunten van Triodosbank zijn het
waarborgen van duurzaamheid en verantwoord maatschappelijk handelen. Tijdens het proces van
overgang bestond tijdelijk behoefte aan liquide middelen. Een deel van de bestaande portefeuille is
toen niet direct weer ingevuld. Met onze adviseurs is regehnatig overleg naar behoefte over de
resultaten en ontwikkelingen. Het beleid is gematigd defensief met een gewenste samenstelling van
25Yo aandelen en 75To obligaties met een risico beperkende spreiding. In de vergaderingen van de
Financiële Commissie wordt iedere vergadering gerapporteerd over de resultaten en de actuele
samenstell¡ng van de portefeuille.
Ultimo 2015 is de samenstelling van de portefeuille: 35% aandelen en 65 % vastrentende waarden.
De effecten zijn alle beursgenoteerd en gewaardeerd op basis van de koersen per 3l december 2015.

Portefeuille Vereniging It Fryske Gea l-l-2015 aankopen/ ongerealiseerd 3l-12-2015
verkopen resultaat

Aandelen
Obligaties

Sublotaal

868
r.688

l4l
390

1.092
2.023

3. il5

83
-55

2.556 531 28

Vlottende activa
De reële waarde van de vorderingen benadert de boela,vaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter
ervan en het feit dat waar nodig voorzíeningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

6. Voorraden doelstelling

De voorraden bestaan grotendeels uit voorlichtings- en promotiemateriaal als folders en boekjes. Op
3l december 2015 is de voorraad op euro l3 duizend gewaardeerd.

7. Debiteuren

2015 2014

Debiteuren 129 nA
Voorziening dubieuze debiteuren - l5 -29

Totaal 
-TIt- 

-----DT

De voorziening dubieuze debiteuren is bijgesteld op basis van inventarisatie van de openstaande
vorderingen op debiteuren per 3l december 2015.
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8. Diverse vorderingen

Te verrekenen subsidies Provincie verwervingen
Te verrekenen subsidie Programma Beheer
Te verrekenen subsidie NB-wet
Te verrekenen Ynnatura
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen erfenissen en legaten
Te ontvangen rente
Te ontvangen opbrengsten terreinen
Te ontvangen De Friesland
Te verrekenen Omzetbelasting
Kruisposten Noorderleegsbuitenveld BV
Diversen

---- rõ97

2014

59
3.508

l0s
-l
27

563
24
l5
l4

-16
l6
22

--*-73î6

201 5

65
3.623

l0t

26
1074

34

-6
l6

158

Totaal

Opgenomen onder diverse vorderingen is een bijdrage van euro 100 duizend voor de aankoop van
de Peazemerlannen, deze bijdrage is in januari 2016 is ontvangen.
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Overzicht 2415

-1.651.187

2.647
0

-107.192
-2't.196
-72.713

0
6.298

-22.707
-163.717

0
0
0
0

-13.745
0

-21.642
0
0
0

19.098
-1.197.045

0
-50.000

-2.000
-10.000

7.623
4.897

2.616.716

712.647
231.974
349.308
357.334
167.663

12.800
6.298

390.293
23.'101
15.137
41.906

5.196
34.586
83.867
4.050
3.358
7.576
8.894

18.871
19.098
96.647

8.386
0
0
0

7.623
10.104

665.000
2M.520
177.120

0
0

ô.400
0
0

186.818
0

36.906
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.232.724
0
0
0
0
0
0

0
0

205.005
378.530
240.376

0
0

413.000
0

r 5.000
0

4.613
31.884
97.612
4.000

25.000
7.576
8.894

17.000
0
0

7.500
50.000

2.000
10.000

0
15.000

45.000
27.454
74.375

0
0

6.400
0
0
0

't37
5.000

583
2.702

0
50

0
0
0

1.871
0

60.968
886

0
0
0
0
0

710.000
231.974
456.500
378.530
240-376

12.800
0

413.000
186.818

15.137
41.906

5.196
34.586
97.612
4.050

25.000
7.576
8.894

18.871
0

1.293.692
8.386

50.000
2.000

10.000
0

15.000

1saldo 225.427 4.267.903

31-12-2015

Bedragen in totaalNPL

stand

eum's

P1 1 6-1 0 lcweldercentrum
P149-11van polder naar kwelder
P 46-11 weidevogels Íase201L2012
P1 61 -1 3 RWE compensatiegelden
Pl 58-1 2 Optimaliseren begrazi ng Holwerter-west
P144-13 opwaarderen buitentenein. BCAF *

P1 64-1 3 Verhogen natuurwaarden Meniemaden
P'l 67 -1 4 Martenastate Herstel oevers en waterpartij
P'l7O-14 Eendenkooi Piaam en Eanjummerkolken
P166-14 Bruggen slenken NFB *

P1 69-1 4 Herstelmaahegelen Dijksputten *

P 17 4-1 4 Ottermaatregelen *

P176-15 Landhekken met IFG logo t
P172-1 4 Planvorming nieuwe petgaten Easterskar
P175-15 Silagevork en vlonders vogelhutten *

P1 78-1 5 Opknapbeurt Jongemastate
P179-15 Aanleg Laanbomen Rijsterbos "
P180-15 Mer Teunissenmolens '
P171-14 Plagproject Ketliker Heide *

P173-14 Ecolog. Verbind.zone Easterskar
P1 53-1 4 Realisatie zoet-zoutovergang NFB
P183-15 Mindervalidenpad JD polder *

P184-15 Ondezoak Rotalie beheer
P1 86-1 5 Zu¡aluwwand Easterskar
P1 97-1 5 Veensluisje van Helomavaart
P201-15 5x beter bezig
P1E7-f 5 Toegangsbrug Vogelkijkhut Piaam

)
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9. Projecten

Naast de reguliere kerntaken worden veel projecten uitgevoerd met (grotendeels) als doel de
inrichting van terreinen, onderzoeken, inventarisatie, monitoring en publieksvoorzieningen. Op 3l
december van het boekjaar is de financiële stand van zaken van de onderhanden projecten als volgt
samen te vaften.

Uit onderstaande opstelling blijkt, dat de toezeggingen euro 1.65lduizend hoger zijn dan de tot nu
toe gemaakte kosteh. De verwãchting is, dat rvé-de projecten voor dit bedrag-kunnên afronden.
Van de toezeggingen is echter nog te vorderen euro 1.895 duizend . Het werkelijk ontvangen bedrag
is euro 2.363 duizend. Per saldo is meer uitgegeven dan ontvangen euro 244 duizend.

2015 2Aß
Toezeggingen:
Overheidsbijdragen
Bijdragen particuliere instellingen
Aangewende NPL-middelen

Lopende uitvoeringskosten

Beschikbaar binnen toezeggingen (cr. )

4.268
- 2.617

r05
676
266

4.
t.

5t0
533
225

2.
l.

6.047
- 5.438

r.ó5t -------6os

Toezeggingen (cr.)
Nog te vorderen toezeggingen (d.)

Ontvangen
Uitgegeven

Balans per 3 I december (te vorderen gerealiseerde uitgaven)

4.268
-t.89s

6.047
- 1.551

2.3'13
2.617

244 942

20t5 2014

4.496
5.438

4
il5,'
871

l3
123

1.036

10. Liquide middelen

KaslPayPal
Rabobank
Rabobank Jeugdkampen
Rabobank BedrijßBonusRekening
Rabobank Ledengelden
ING
ING Vermogen Spaarrekening
ING Zakelijke Bonus Spaarrekening
Triodos/ABN AMRO

4
369

.,

2.309
7

55
250

53
174 644

3.223 2.808

Regelmatig vinden overboekingen plaats naar de spaarrekeningen van ING en Rabobank. Er wordt
gestreefcl naar een laag rekening-courantsaldo en een zo hoog mogelijk saldo op de spaarrekeningen.
Gezien het hoge liquiditeitssaldo van de laatste jaren is gewerkt aan het opstellen van een treasury-
statuut. In 2014 is hier nader vorm aan gegeven, in 2015 is het statuut getoetst op actualiteit, deze
toetsing op actualiteit vindt jaarlijks plaats.
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Pøssiva

I L Reserves en fondsen

Reserves

Continuileitsreserve
Het resultaat van de structurele baten en lasten en het afbreukrisico daarin, heeft het bestuur doen
besluiten te streven naar een continuileitsreserve van euro 8.900 duizend. De achterliggende
gedachte is, orn met aangepaste activiteiten 3 tot 5 jaar te kunnen doorgaan met de instandhouding
van de natuurterreinen.
De aanbeveling die het Centraal Bureau Fondsenwerving geeft voor een continui'teitsreserve voor
risico's op korte termijn is 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De kosten van de
werkorganisatie bedragen in 201 5 euro 6. I 76 duizend. Dit zou uitkomen op een bedrag van ca euro
9.264 duizend.

Stand per I januari 2015
Bestemming resultaat lopend boekjaar

Stand per 3 I december 20 I 5

7. l8l
144

7.325

Reserve waardeverschil beleggingen
Bij deze reserve wordt de "niet gerealiseerde winsf' op beleggingen verantwoord. Hierbij gaat het
om het verschil tussen de marktwaarde en de verwervingsprijs. Jaarlijks wordt het per balansdatum
niet gerealiseerde waardeverschil toegevoegd c.q. onttrokken. Indien de reserve ontoereikend is,
worden de niet gerealiseerde verliezen als last in de staat van baten en lasten opgenomen.
ln 2015 is de waarde van de beleggingen gestegen naar euro 284 duizend boven de
verwervingsprijs.

Stand per I januari 2015 257
Bestemming resultaat lopend boekjaar 27

Stand per 3 I december 2015 ---ã4
Bestemmingsreserve g,ebouwen

Deze reserve is bedoeld voor het opknappen en onderhoud van het kantoor in Olterterp, de 5

bedrijfslocaties, huize Rijsterbosch, It Slotsje, het pand Schotanuswei en de in eigendom zijnde 2
boerderijen. Er is een onderhoudsplan voor deze gebouwen gemaakt. De reserve is op dit moment
voldoende voor onvoorziene tegenvallers.

Stand per I januari 2015 368
Onttrekkingen -

Stand per 3l december 2015 368

Besternminssreserve onderzoek en expertise
Voor projecten en beheer zijn soms op korte termijn onderzoeken door derden nodig, waarvoor
binnen de begroting geen ruimte beschikbaar is.

Stand per I januari 2015 34
Onttrekkingen -

Stand per 3l december 2015 34
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Bestemmingsreserve aankopen g,rond

Sinds 2004 wordt traditioneel natuurgebied niet meer door Rijk en Provincie gesubsidieerd. Dit
betekent, dal die aankopen uit eigen middelen moeten worden bekostigd. De aankopen in 2015 zijn
gefinancierd met NPl-middelen, giften en eigen bijdragen gefinancierd uit o.a. legaten en overige

Stand per I januari 2015 600
Bestemming resultaat lopend boekjaar 1.000

Stand per 3l december 2015

Reserve activa bedtüfsvoerine
Alle gebouwen, vee en inventaris zijn benodigd voor de bedrijßvoering/doelstelling.

- t60
-16

1.600

3.309

l3

Stand per I januari 2015
Mutatie onroerende zaken
Mutatie inventaris terreinen/kantoor
Mutatie veestapel

Stand per 3l december 2015

Reserve activa doelstelline

Voorraden in het kader van de doelstelling per 3l december 2015
Voorraden

Stand per I januari 2015
Toevoeging

Stand per 3l december 2015

Reserves en fondsen totaal
Continuileitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds door derden bestemd

Totaal per 3l december 2015

-176
3.133

Met eigen vermogen gefinancierd l3

Het verloop is als volgt:
Stand per I januari 2015
Mutatie voorraden

Stand per 3l decernber 2015 13

Bestemryringsfglrds M!r,. U. J. Heymeiier

In 201I heeft de vereniging een erfenis ontvangen van Mw. W. J. Heymeijer. In het testament
wordt aangegeven dat de middelen bedoeld zijn voor projecten in de Lindevallei en de Alde Feanen.

7
5

905

905

7
5

325
432
90s

13.662

12. Voorzieningen

Stand op l-l-2015 toevoeging onttrekking 3l-12-2A15

Voorziening Waterschapslasten 385 2s8 127

h 2Al2 is een voorziening getroffen voor te betalen waterschapslasten. Er bestond sinds 20pfl
verschil van meníng overiãtariefstelling van de waterschapslåsten voor een groot 6¿¡1¿1 -ffipwc
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natuurgebieden. Eind 2014 is er door de Hoge Raad een voor It Fryske Cea gunstige uitspraak
geweest. De uitspraak hield in dat natuurterreinen onder lage tarief van de waterschapslasten vallen.
In de loop van 2015 zijn de definitieve aanslagen 20A9-2014 vastgesteld op basis van de eerder
genoemde uitspraak van de hoge raad. Eind 2015 is in een vaststellingsovereenkomst tussen het
tvVetterskip Fryslan en 11 Fryske Cea de definitieve afuikkeling onder finale kwijting vastgelegd.
Nadat in 2014 reeds 575 duizend euro was vrijgevallen ten gunste van het resuttaat is in 2015 op
basis van de definitieve aanslagen nog eens euro 258 duizend vrijgevallen uit de voorziening ten
gunste van het resultaat. De huidige voorziening betreft het nog te betalen deel op herziene
waterschapsaanslagen zoals is vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst, Betaling hiervan zal
plaatsvinden in het eerste kwartaal van2016.

13. Langlopende
Alle schulden

schulden
hebben een looptijd langer dan I jaar.

ll0
69

163
l3t
78
64
ll
l3

95
8l

197
125
7l
63

2015 20t4

Langlopende deel lening 32

Hiervoor genoemde lening betreft het langlopende deel op een lening die is afgesloten voor de
aankoop van een perceel grond dat uiteindelijk via schenking zal worden overgedragen. Betreffende
lening zal worden afgelost in 5 jaarlijkse termijnen van euro 10,5 duizend. Aflossing op de lening
vind plaats door middel van kwijtschelding van aflossing en rente (schenking).
Het deel dat in 2016 zal worden afgelost is opgenomen onder schulden op korte termijn.

14. Schulden op korte termijn
AIle schulden hebben een looptijd korter dan I jaar.

2015 2014

Creditew'en ____19 ___:1
Overige schulden
Vooruitontvangen subsid ies
N iet opgenomen vakantiedagen
Toegezegde bijdragen projecten derden
Te betalen vakantietoeslag
Te betalen loonheffing
Te betalen BPL pensioen en zekerheid
Lening kortlopend
Diverse schulden

639

l0

------6ø.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (x 1.000 euro)

Ter uçbe t al in esv etpl i c ht i tts b ü v e rko op
Bij terreinen verworven met volledige overheidssubsidie met als doelstetling ze als natuurterreinen
te beheren en te behouden is bij eventuele verkoop sprake van een terugbetalingsverplichting aan de
provincie

Ven¡,ett¡ine gebouten &dtenplaats It Wiid / De Wiidpleats
De verwerving is gerealiseerd in januari 2A06. Van de totale verwervingskosten heeft de Provincie
euro 1.025 duizend gesubsidieerd. Daarmee is It Fryske Gea eigenaar van het gebouwencomplex
met als vaste huurders het Fries Landbouwmuseum en het restaurant De Bu¡tenplaats.
Aan de subsidie zijn door de Provincie voorwaarden gesteld. De Provincie schrijft de investering in
het gebouw in l0jaar af. lndien binnen die l0jaar niet wordt voldaan aan de voorwaarden, dan
volgt terugvordering van het niet afgeschreven deel. De voorwaarden betreffen de garantie van de
instandhouding van de functies Bezoekerscentrum en Fries Landbouw Museum (FLM) en de
samenwerking van lt Fryske Gea met het FLM voor een l0 jaars periode.

Hutu'overeenkomsl mel koopoplie pand Rüslerbos. vet?lichling lot verkoop
In de door lt Fryske Gea afgesloten verhuurovereenkomst aangaande het pand Rijsterbosch is voor
huurder het recht opgenomen om gedurende een gelimiteerde periode (l oktober 2013 - 30
september 2017) het gehuurde over te nemen voor een contractueel vastgestelde koopsom, jaarlijks
wordt de koopsom verhoogd met de door verhuurder gemaakte kosten.

Derden
Onder beperkende voorwaarden is voor tegenvallers in een natuurinrichtingsproject een maximum
bijdrage groot euro 50 duizend toegezegd, deze toezegging heeft een looptijd tot eind 2016.

Projeclen
Binnen de projecten is de volgende verplichting aangegaan voor uitvoering:

Zoel - zout gradiënt P 153-14 65

Leaseconlraclen
Copiers zijn geleased de leaseverplichting tot het einde van het contract bedraagt euro 69

E t'fe n i s s e n / s c h e n k i n q e n
It Fryske Gea heeft, als begunstigde binnen een erfenis, nog recht op haar erfdeel. Het erfdeel
bestaat uit een aandeel in banksaldi en 2 verhuurde panden. Vanwege de in het testament
opgenomen clausule over een uitkeringstermijn en eventueel te verwachten onderhoudskosten is de
waarde van het onroerend goed moeilijk vast te stellen. Derhalve is alleen het aandeel in de
banksaldi in de jaarrekening als vordering verantwoord .

Deelneming
In 2015 is It Fryske Gea een deelneming aangegaan in Koöperaasje Doarpenlân de deelneming
bedraagt euro 1.000,-, It Fryske Gea is niet aansprakelijk voor de schulden van de Koöperaasje.
Vanwege de te verwaarlozen betekenis is deze deelneming niet in de balans opgenomen.

Lopende procedures
In 201 I heeft de EC goedkeuring verleend aan een nieuwe subsidieregeling voor
natuurbeschermingsorganisaties, waaronder It Fryske Gea. Deze nieuwe regeling komt in de plaats
van de oude subsidieregeling, de zogeheten PNB-regeling. Naar aanleiding van een door de
Vereniging Gelijkberechtiging Crondbezitters (VCC) ingediende klacht oordeelde de Commissie, in
een Besluit d.d. 2 september 2015, dat de Staat de maatregel onterecht niet van te voren heeft
aangemeld bij de Commissie, maar dat de steun (nu achteraf) alsnog is goedgekeurd. De klacht is
daarmee ongegrond verklaard. Op 19 februari2016 is door de VCG beroep aangetekend tegen dit
besluit van de Europese Commissie. We zien de afwikkeling met vertrouwen tegemoet.

a
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Toelichtins op. de staat van baten en lqsten (x 1.000 euro)

Baten

Baten uit eigen fondsenrverving 2015

Contributies 554
Sponsoring
Giften en bijdragen

begroting 2014

94
20

60r
l5
65

554
94
20

-- 
oõ-¡Structurele bijdragen

Erfenissen en legaten
Bijdragen projecten particul iere organ isaties

Incidentele bijdragen

Baten uit acties van derden

Bijdrage van de Nationale Postcode Loterij

Bii dr qse N a t i onal e P os tcode Lot erii

Budgetovereenkomst Provincie
Subsidie toezicht NB-wet
Subsidie regeling SNL beheer
Subsidie monitoring Rijk
Diverse subsidies

Totaal subsidies overheid beheer

Subsidie overheid aankopen en projecten

793
t05

3.526
ill
ll

793
r05

3.5t7
l5
35

777
r06

3.462

681656

628
189

343
523

937

Sinds 1996 heeft de Landschappen vijf keer voor 5 jaar contracten afgesloten met de Nationale
Postcode Loterij, waarbij de provinciale Landschappen als beneficiant zijn benoemd. Begin 2016 is
het vijfde contract afgesloten voor de periode van I januari 2016 tot 3l december 2020
De gelden worden aangewend voor projecten, een niet subsidiabel deel aankoop natuurterreinen,
incidentele voorkomende kosten en activiteiten als ledenwerving ter versterking van de organisatie.
De bijdrage is uiteraard van groot belang voor de organisatie en de doelstellingen (zie de toelichting
"specificatie en verdeling kosten naa¡ bestemming" hierna, voor de aanwending van de NPL-
gelden).

Subsidies van overheden 2015 begroting 2014

--m7

937

7m
5t

937

Æ

-T-ee

63

?;¡M

2.812

*

¡1. ¡1.

Projecten worden in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de financiële
afwikkeling volledig is afgerond. Op basis van de RJ22l dienen projectresultaten tussentijds (POC)
te worden verantwoord indien deze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Aangezien de
projectopbrengsten gelijk zijn aan de projectkosten worden de opbrengsten en kosten van projecten
pas verantwoord bij de afronding van het project.

De totale opbrengsten uit projecten van particulieren (189 duizend) en overheden (51 duizend)
bedraagt tezamen euro 240 duizend.

* In de budgetovereenkomst met de Provincie worden de volgende producten onderscheiden:
Natuurbeheer, Landschapsbescherming, Inventarisatie en monitoring, Recreatief medegebruik,
lnformatie en educatie, Beleidsadvisering en overleg, Verenigingsactiviteiten. Afrekening hiervan
gebeurt afzonderlijk naast dejaarrekening omdat de opstelling van cijfers op een paar punten
verschilt.

** Aankopen en projecten worden niet meegenomen in de begroting door gebrek aan zicht o¡
omvang en datum van realisering. -ffipwc
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Resultaat beleggingen en rente

I ntrest obligatiefondsen
Dividend aandelen
Gerealiseerde koerswinst
Ongerealiseerd koersresultaat
Rente banksaldi en leningen

Totaal

Kosten beleggingen

Netto resultaat

Overige baten en lasten

Stnrctw'ele balett en laslen
Huren, pachten en overige opbrengsten terreinbeheer
Baten bezoekerscentrum de rMiidpleats

Totaal

htcidentele baten en lasten
I nrui l/verkoop inventaris
Boscompensatie
Afwikkeling waterschapslasten voorgaande jaren
Diversen

2015 begroting 2014

6t
l8

5
27
36

--în

44
t3
32
99
39

ln de toelichting op de balans bij de post Effecten wordt een beknopte toelichting gegeven over het
beleggingsbeleid.

-26

-m

110

-17

---E¡

227

-16

-7[Í

2014

918
297

1.21s

2015 begroting

761
299

t.321 r.060

998
323

23
233
262
l2t

28

Totaal 639 --663

ln 2015 zijn reeds opgelegde waterschapsaanslagen voor natuurterreinen van het hoge naar het lage
tarief omgezet. De definitieve uitwerking hiervan is vastgelegd in een overeenkomst tussen It Fryske
Gea en Wetterskip Fryslân. Naast de euro 575 duizend die It Fryske Gea reeds in 2014 heeft vrij
laten vallen uit de voorziening kon er op basis van de defìnitieve uitwerking nog eens euro 262
duizend vrijvallen ten gunste van het resultaal.

Daarnaast zorgen incidentele opbrengsten uit boscompensatie voor een belangrijke bijdrage aan het
resultaat over het verslagiaar 2015.

575
60

-It-rJrllrf
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Specificatie en vcrdeling kosten naar bestemming

Doelstelling
(Bedrøgen r' 1.000 euro's )

Beheren en

Iù/erving

baten

Eigen
fondsen
werving

Beheer en
administratie

Totaal
20t5

1.102
837

2.932
185
40

642
168
l5ó
330
354
110

217
1.041

8.114

Aankopen en verwervingen
Proj ecten doelstellingen

Salarissen
Overige personele kosten
Reiskosten
Bureaukosten
Magazine, informatie en educatie
Monitoring en onderzoek
Bezoekerscentt¡m Alde Feanen
Huisvesting
Verzekeringen
Belastingen
Kosten terreinen

Publieh Vereniging-
overheiden zaken

nåtuur

77r
l1
ll

il4
165

r.6t4 182

Acties Subsidies

derden

l5 33

Kosten
beleggingenverwerven

1.102
773

1.650
167
22

385

ls6

63

van

t3
I
,,

l;

:

330
93
29

I
26

44
')

I
33

i
5

1

123

I

I

2

;
:

307
4
4

4326

200
62

2t6
1.015

37

'1

5.748 4062690

E
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Vervolg specificatie en verdeling kosten naar bestemming

(Bedragen * 1.000 euro's )

Aankopen terreinen
Projecten doelstellingen

Salarissen
Overige personele kosten
Reiskosten
Bureaukosten
Magazine, informatie en educatie
Monitoring & onderzoek
Bezoekerscentrum Alde Feanen
Huisvesting
Verzekeringen
Belastingen
Kosten terreinen

2015 begroting 2014

*
*

ll02
837

74
4.246

2.932
185
40

642
168
156

330
354
ll0
217

1.041

937

2.879
ll2
30

726
l8t

2.787
197
36

742
185

380
410
105

306
1.187

307
352
t07
305

t.20s

8.1 l4 6.3 r6 10.543

* Subsidies en kosten van aankopen en projecten worden niet meegenomen in de begroting door
gebrek aan zicht op omvang en datum van realisering. Uit bovenstaande blijkt dat het hierbij om
grotere bedragen gaat en dus ook grotere verschillen ten opzichte van de begroting en het voorg¿ande
jaar. Alleen de besteding van de ter beschikking staande middelen van de Nationale Postcode Loterij
zijn wel begroot omdat deze wel redelijkerwijs zijn te voorzien.

Æ
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Toelichting op de specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Algemeen
De toerekening van kosten geschiedt op basis van besteding van tijd en middelen. De salariskosten
van iedere medewerker worden afzonderlijk toegedeeld aan de doelstellingen, wervingskosten en
beheer en administratie. Deze toedeling van de salariskosten en die van de overige kosten worden
ieder jaar opnieuw getoetst. Datzelfde gebeurt ook met de baten.

Verrverving natuurterreinen en projecten
ln 2015 werd 56 hectare natuurterrein verworven of in beheer genomen (de Peazemerlannen waren
reeds in beheei en zijn door de aankoop overgegaan in eigendom het betreft hier ca 498 hectare).
Bij de specificatie van de materiële vaste activa zijn de verwervingskosten en subsidie aangegeven.

De gelden van de Nationale Postcodeloterij worden ingezet voor projecten, verwerving van
natuurterreinen en incidentele of t'rjdelijke kosten voor versterking van de organisatie. De middelen
zijn als volgt besteed:

Beheren en venvenyen natuurterreinen

(Bedrøgen * 1.000 euro's )

Verwerving naluurterreinen

Projecten beheer

Inrichting terreinen
Onderzoek en monitoring
Aanpassing bedrijfsgebouwen
Aanpassing automatisering
Extra materieel en inventaris terreinen
Diversen versterking organisatie

Publieksvoorzieningen
Voorlichting en educatie

221
29

160
75

271
t7

96
29

r60
75

271
t7

Totaal
kosten

l.102

Bijdragen
overheid

Bijdragen
particulier

NPL of
eigen

middelen

100 1.002

37 89

773 37 ----8q ---248.

Bij extra materieel en inventaris is de nieuwe werkboot Hoants ( euro 263 duizend kosten in 2015)
in de kosten opgenomen. Deze gemaakte kosten uit 2015 zijn in overleg met de Nationale Postcode
Loterij geheel uit hun bijdrage 2015 bekostigd.

Publiek, overheid en natuur

6
I

29
35

23
27

__--?;4-]4----0-----T0
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Specificatie salarissen

Bruto salarissen
Werkgeverslasten
Pensioenlasten
Reiskosten woon-werk
Uilkeringen i.v.m. ziekte
Doorbelaste kosten
Vrijval voorziening personele kosten

Totaal

2015 begroting 2014

2.266
507
296

75
-34

-174
-4

2218
486
30r

72
-28

-170

2.152
472
290

70
-36

-r58
-3

mñ, ffi

De toename in salariskosten valt voornamelijk toe te schrijven aan cao conforme salarisverhogingen
in 2015.

Ã
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Opmerkingen in het kader van de WNT (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen)

Als topfunctionarissen worden bescltouwd: Bestuur en Directie.
Bestuursleden zijn vrijwilligers, hebben geen dienstverband en bezoldiging. Zij ontvangen alleen een
reiskosten/onkosten vergoeding. De Verenigingsraad is het toezichthoudend orgaan.

Verantrvoording uit hoofde van de Wet normer¡ng bezoldiging topfunctionnrissen publieke en
sector Soc.

een oP van euro 1.500
worden beschou\ d âls onbezoldigd. lndien de vergoeding/beloning onbekend wâs maar de bestuurder¡l loezichthoud€r door ffinstcllingre ,troilsec{Ðfr¡'

als onbêzoldigd lvÊrd aangageven, is de vagte beloning op euro 0 gezel Flll-h '\r(ounr¿nßNVpwc i:lïl.iì'Jï'i"",*
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In de beloninlbezoldiging zijn niet opgenomen de sociale lasten. De cijfers van 2014 zijn hierop
aangepast.

Toelichting bij hei sanrcnstellen van de ll/NT veranfitoording
Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT
zijn de "Beleidsregels d.d. 23 december 2014* iwake de toepassing van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met ingang van I januari 2015 van
toepassing. De door It Fryske Cea uitkeerde salarissen en vergoedingen Íìan bestuurders vallen
binnen de WNT gestelde maxima.

Bezoldiging en pensioenlasten van de directeur
Voor de arbeidvoorwaarden van de directie is uit het bestuur een commissie voor de
arbeidsvoorwaarden van de directeur samengesteld. Het salaris van de directie is vastgesteld na
raadpleging van andere goede doelen organisaties in de sector. Het betreft een full-time functie. Er
is geen l3o maand, en er worden geen bonussen versirekt. In 2015 is conform het reglement euro
250 gratificatie verstrekt. Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd gedurende het gehele
boekjaar.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt It Fryske Cea de
Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht.
(zie www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een
maximurnnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij lt Fryske Gea vond plaats door
het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 445 punten met een maximaal
jaarinkomen van euro 109.550 (l FTE/12 mnd)

Bezoldiging Directie en bestuurders conform het model van Goede Doelen Nederland
Naam H.J. de Vries
Functie directeur

Dienstverband

Aard (looptijd)

uren per week

parttime percentage

periode

onbepaald

37

r00

lll - 3vt2

Bezotdiging

Jaarinkornen

brutoloon/salaris 87

vakantiegeld 6

eindejaarsuitkering

variabel jaarinkomen

Totaal 93

SV lasten (werkgeversdeel) I I

Belaste vergoedingen en bijtellingen
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 2A

Pensioencompensatie

Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindigd dienstverband

Totaal bezoldiging 2015 124

TotaalbezoldigingãÛl{ 117
rBezoldrgrng Drrect¡e Format Goede Doelen Nederland ¡ncl soc Lasten

Toelichting bij de verantwoording conþrm Goede Doelen Nederland:
Het jaarinkomen van de directeur blijff binnen het maximum van euro 109.550 volgens de regeling
beloning directeuren van goede doelen (basis BSD score). Ook het jaarinkomen, belaste
vergoedingen/bijtellingen en pensioenlasten en overige beloningen op termijn samen, blijven binnen
het in de regeling opgenomen maximum van euro 178.000 per jaar.
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Specíficatie bureaukosten

Deelname De Landschappen
Deelnames derden
Accountantskosten
Juridische advisering
Contributies en abonnementen
Bankkosten
Kosten beleggingen
Mobiele telefoonnet
Kosten automatisering
Telefoon
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk, folders en mailing
Porto
Kopieerkosten
Afschrijvingen kantoorinventaris en automatiseri ng
Diverse bureaukosten

Totaal

Baten
Subsidies
Baten vaste pacht en verhuur
Bezoekersgelden
Overige baten

Lasten
Personele kosten
Kosten gebouw
Afschrijving gebouw
Overige kosten

135
8l
5l
63

l4l
t37
52
50

t22
77
5l
57

201 5 begroting

75
125
45
30
12
t0
l7
20
80
l4
25
30

125
25
57
36

2014

Automatiseringskosten 2015 zijn genormaliseerd en weer op het niveau van de begroting met name
de verbeterslag in de ledenadministratie drukte in2014 zwaar op kosten. De toename in kosten van
beleggingen is toe te schrijven aan de verruiming van de aandelenportefeuille eind 2014. Wel heeft
It Fryske Cea een lager beleggingstariefbedongen.

Bezoekerscentrum Alde Feanen De Wiidpleats 2015 begroting 2014

70
104
42
26
23

6
26
23
80
ll
ll
l9

tt2
lt
28
50

-@

100
t3s

I
87

"t't

146
40

9
ll
ll
t6
22

l4t
t3
23
25

l12
24
35
42

-1ß

69

--m

--m,

8¡

83
t47

83
133

323 297

330 380

Exploitatieresultaat BC 7 -8t -10

In 2015 heeft er uitbreiding van het NME takenpakket plaatsgevonden door het bezoekerscentrum.
Hiervoor is een extra werkneemster in deeltijd aangetrokken, het bezoekerscentrum ontvangt
hiervoor een bijdrage.
De toename in subsidies en personele kosten zijn dan ook grotendeels toe te schrijven aan deze
uitbreiding van activiteiten.

Æ
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Specificatie huisvesting

Gas, water en licht
Onderhoud gebouwen
Schoonmaak gebouwen
Overige kosten gebouwen
Afschrijving gebouwen

Totaal

Specificatie belastingen

Waterschapslasten
Gemeentelijke belastingen
Rui lverkavel ingsrente
Registratie en toetsingskosten pachten
Diverse vaste lasten

Totaal

Specificatie kosten terreinen

Gereedschappen en materialen
Werk derden
Beheer Slachtedyk
Bedrijfskleding
Drukbegrazing
Diversen terreinen
Bijdrage realisatie projecten
Afschrijving inventaris terreinen

Totaal

2015 begroting

2015 begroting

ã --3õ6

60
r0t
3l
54

r08

55
150
25
65

l15

57
85
25
76

109

352410354

2014

2014

-3os

127
26
4l
l8
5

264
l6
I

l5
7

259
l3
4

23
6

De gerechtelijke uitspraak dat natuurterreinen onder lage tariefvan de waterschapslasten vallen
heeft een forse daling van waterschapslasten tot gevolg in 2015. De toename in
ruilverkavelingslasten is toe te schrijven aan de afkoop van landinrichtingsrente.

2015 begroting

1.041 1.187

begroting is een bedrag gereserveerd ten behoeve van de bijdrage realisatie projecten. In 2015
bijdrage ten behoeve van de realisatie projecten voor zover van toepassing, middels de door de
beschikbaar gestelde liquide middelen gefinancierd.

357
319
6l
l9
53
34

370
39s

60
t5
50
2A
50

227198

2014

438
412
63
20
52
45

175
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Specificatie kosten eigen fondsenrverving

Personele kosten
Reiskosten
Bureaukosten
Kosten voorlichting en magazine
Kosten huisvesting en diversen

Totaal

Kosten percentage eigen fondsenrverving

Baten eigen fondsenwerving
Kosten fondsenwerving
Kostenpercentage

Totale baten
Totaal besteed aan de doelstelling
Bestedingspercentage

Totale lasten
Totaal besteed aan de doelstelling
Bestedingspercentage

Percentage kosten beheer en administratie

Totale lasten
Kosten beheer en administratie
Percentage kosten beheer en administratie

46
I

33
3
7

._Tõ

2015 begroting 2014

3t

l7

t46

2414

681 t.s34
146 88
2l o/o 6 s/o

n.796
r 0.01 I

85%

97 42
I

34
4
7

88

2015 begroting

L473
90
6%

Dit zijn de kosten eigen fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de baten fondsenwerving.
De kosten van de ledenwerving worden toegerekend aan de kosten fondsenwerving voor het
percentage dat de contributies deel uitmaken van de totale reguliere baten. Verder wordt een deel
toegerekend van de personeelskosten en overige organisatiekosten op basis van tijd en middelen. It
Fryske Gea streeft naar een kostenpercentage van maxirnaal l0% van de opbrengsten uit eigen
fondsenwerving.

Bestedingspercentage baten 2015 begroting 2014

4
544

253
72t

7
6

I
7

93%83%

Dit zijn de totale bestedingen aan de doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten.

Bestedin gspercenta ge lasten 2015 begroting 2014

8.1 14
7.544

93%

8. il4
406

5.0o/o

7.253
6.721

93 o/o

7.253
386

5.34/o

I 0.543
r0.0r8

95%

20t4

I 0.543
374
3,5 Yo

2015 begroting

De vereniging stelt zich tot doel de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden,
met als bovengrens l0 o/0.
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Personeelsbestand Vorig
boekjaar

54Gemiddeld aantal personeelsleden (fte) 57

Bestuur en verenigingsraad

Er vindt geen bezoldiging plaats aan de leden van het Bestuur en de Verenigingsraad. Ook zijn aan
hen geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. Aan leden van het bestuur en
verenigingsraad wordt de mogelijkheid geboden reiskosten te declareren voor het bezoeken van
vergaderingen en bijeenkomsten. Deze vergoeding is l9 eurocent per kilometer. Er is in 2015 voor
ca. Q 4 (duizend) aan kosten gedeclareerd. Voor vergaderingen hebben leden van het bestuur de

beschikking over een iPad.

Æ
pwc

Lopend Begroot
boekjaar boekjaar

55
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Bestuurliike en financiële betrokkenheid bij andere instellingen en organisaties

Het Noorderleeesbuitenveld BV

Sinds 30 december 1996 is lt Fryske Gea enig aandeelhouder van het Noorderleegsbuitenveld BV.
De BV is overgenomen in het kader van aankoop van gronden in Noord Friesland Buitendijks.
It Fryske Gea, als rechtspersoon, is directeur. De leden van het dagelijks bestuur vormen de Raad
van Commissarissen. De deelname wordt in de balans verantwoord.
Er vinden geen activiteiten meer plaats, behalve de verpachting van ca. 2 ha.grond.
Bij de overname van aandelen is de verplichting aangegaan de BV niet te liquideren, voordat
tenminste 8 kalenderjaren zijn verstreken na de aandelenoverdracht, het lopende jaar niet
meegerekend,
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Aan: de algemene ledenvergadering van Vereniging It Fryske Gea

a

a

a

Verklst'ing ouer de jnanvekenittg zors
Ons otn'deel
Naar ons oordeel geeft de in ditjaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Vereniging It Fryske Gea op 3r december 2o1S en van het
resultaat over 2o1S in overeenstemming met Richtlijn 65o 'Fondsenwervende instellingen'van de
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 6So) en de bepalingen bij en krachtens de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNf).

Wat ¿ue hebben gecontroleercl
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening zor5 van Vereniging It Fryske Gea te
Olterterp ('de vereniging') gecontroleerd, De jaarrekening bestaat uit:

de balans per 3r december zor5;
de staatvan baten en lasten over 2o1S; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor finaneiële verslaggeving
en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is
P,I 6So en de bepalingen bij en krachtens de WNT.

I)e lrasÍ.ç Doot'ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordelijlùreden voor de controle van de
jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging It Fryske Gea zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onaftrankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Ref.: eog76gzg

PricewaterhouseCoopers Accountonfs N.y. , Snekertrekweg 6t, Sgtz AA Leeuwarden, Postbus gzt,
Sgot BC Leeuwarden
T: o88 7gz oo 58, F: o88 792 94 27, www.pwc.nl

'PwC'ishetmerkwaãmnderPricowalerhousscoop8rsAccountanlsNV (KvK34l80285) Pr¡€wålerhous€CoopssBalãslingedvlsåureNV (KvK341802841,
Pricêwatarhousecæpers Advisory N V {KvK 34f 80287), Pncsatêrhouscæpss Complisncr Seryrces B V (KvK 5l4t¡1406), Pr¡€wâlsrhous€Coopers Pensrons,
Actuar¡Bl & lñsurancÊ SÊMC€E B V (KvK 54226368). Pflewal€rhousscoÐpsrs I V {KvK 34180289) en andsre v€nnætschâppsn handglen sn dí€nslen vêrlsn€n Op
doze dienslsn zün 6lgomâno vooruaardsñ van lospass ng waafln onder mæÍ aansprskel¡JkhodsvooMeðtdân z¡,n opgenomBn Op lsveringen aan dê26
vgnnoolsch€ppEn ziln slgemonå inkoopvæNaården van tospsssing Op w pwc nl lrefl u m6sr mlomaha ovtr de¿å vmnootschåppen må¡onder dêze algem€ne
(inkooplvooNsarden dr8 ook z¡jn gådåpmåard b{ da Kãmer van Koopha¡dsl te Amsterdam
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Versntwoordelíjkheden uo:n het bestuur en d.e uerenigingsraød.
Het bestuur is verantwoordelijk voor:

het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 65o en
de bepalingen bij en krachtens de WNT, en voor
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afi,rregen of de vereniging in staat is om haar
werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.

De verenigingsraad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vereniging.

Onze ueÍo:r.twoordelijkheíd uoor d.e controle uo:n de jaort"ekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uiwoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat dejaarrekening geen

afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen

absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverHaring.

M e d"ed"elíng b etr effinde het dír ectíeu er sløg
Wij hebben het directieverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, indien
aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het
directieverslag vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de informatie in de jaarrekening en dat het directieverslag alle informatie bevat die
vereist is volgens RJ 65o. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op de
informatie in het directieverslag.

Leeuwarden, 6 april zo16
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V

Origineel getekend door C.R. Alserda AA

Vereniging It Fryske Gea - Ref.: eq76973
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Bíjlage bij anze conlroleuerklsring ouer de jo.an't'ekeníng zoTS
uc,n llerenigirrg It [i'Uske Gea

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

I)e uerannuoot'delíjklrctlen uant de sccauntctnt uoorde contt'ole uo,n cle
jaant'ekening
Wij hebben deze accountantseontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het controleprotocol WNf, ethische voo¡schriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening wij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond
onder andere uit:

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening añrijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten offraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afin'ijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettel$k nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken ofhet doorbreken van de interne beheersing.
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in dejaarrekening staan.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of dejaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen ofer gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit zijn
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverHaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in dejaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
eontrole-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar
continuiteit niet langer kan handhaven.

a

a

a

Wij communiceren met het bestuur en de verenigingsraad onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Vereníging It Frgske Gea - Ref.: eq76973
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Resultaatvenverkínq

Het exploitatieresultaat over het boekjaar wordt als volgt verwerkt:

Exploitatieresultaat 2015

Bestemd voor:

Bestemmingsreserve activa bedrijßvoering
Bestemmingsreserve activa doelstelling
Bestemmingsreserve waardeverschil beleggingen
Bestemmingsreserve aankopen grond
Continuiteitsreserve

-176
5

27
t.000

144

r.000

48



Kasstroomoverzicht volsens indirecte methode

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen (en overige waarde veranderingen)

Voorzieningen

Veranderingen in werkkapitaal :

M utatie operationele vorderingen

Mutatie voonaden en onderhanden werk

Mutatie operationele schulden

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie materiele vaste activa

Mutatie financiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

79

r.000

33s

-258

1.099

-716

32

415

2.808

4r5

3,223

7

r08

22

-r58
-558

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie uit langlopende schulden

Afl ossingen van Ianglopende schulden

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per I januari

Mutatie

Stand per 31 december

32
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Begroting Staat van baten en lasten 2016

(Bedrogen " 1.000 euro's )

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving structureel
Baten uit eigen fondsenwerving incidenteel
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden beheer
Subsidies van overheden aankopen en projecten
Baten uit beleggingen
Overige baten

Som der baten

Lasten
Besteed aan de doelstellingen:

Beheren en ver\,verven
Natuurterreinen:
Beheer structurele kosten
Verwerving terreinen en projecten

Publiek, overheid en natuur
Voorlichting educatie en
belangenbehartiging:
Structurele kosten
Projectmatige kosten

Verenigingszaken:
Structurele kosten
Projectmatige kosten

Werving b.e!9n
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies
overheden
Kosten beleggingen

Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Bedrijfsresultaat

Begroot 2016

640

937
4.597

4.143
700

r.807
237

198

123
t.405

-7:7M

4.843

2.044

,. 198
7.085

145

386

-1R6

86

78
r3

3l
23
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BESTUUR

Ing. H. Dommerholt
Jaar van benoeming: 2014
Functie in het dagelijks leven:

Nevenfuncties:
Lid Beliedsbepalend Orgaan fan Omrop Fryslân
Commissaris Koöperaasje DoarpenLân U.A.

Prof. Dr. H. Folmer
Jaar van benoeming: 2008
Functie in het dagelijks leven:
- Hoogleraar Economie, Rijksuniversiteit Groningen
Nevenfuncties:
- Lid bestuur Stichting Gaasterlân Natoerlân
- Hoogleraar ruimtelijke economie Rijksuniversiteit Groningen
- Professor en academic dean, College of Economics and Management, Northwest

Agricultural and Forestry University, Yangling, China
- Hoofdredacteur, The International Review of Environmental and Resource Economics
Hoofdredacteur, Letters in Spatial and Resource Science
Board of Directors, The Chinese Economic Society
Overseas Scholar, Chinese Ministry of Education
Board of Directors, The lvVestern Regional Science Association

Ir. J. Houtsma
Jaar van benoeming: 2009
Functie in het dagelijks leven:
- Directeur en eigenaar van Da Vinci Finance B.V.
- Uit dien hoofde o.a. Projectmedewerker Platform Duurzaam Fryslân
Nevenfuncties:
- Commissaris Helwa Wafelbakkerij BV
- Lid Lionsclub de Stadthouder te Leeuwarden
- Lid 40+ Ronde Tafel2 te Leeuwarden
- Lid International Alumni Association INSEAD, Fontainebleau (FR/NL)
- Maat beleggingsvennootschap Hessel fan Skylge
- Lid ondernemersvereniging Hallum
- Directeur mede-eigenaar Frisian Investors B.V
- Lid Raad van Toezicht Friese Milieu Federatie

Ir. M. de Koe, penningmeester
Jaar van benoeming: 2014
Functie in het dagelijks leven:
- Directeur-Rentmeester bij Noorderstaete Rentmeesters BV, vanuit die functie directeur
van Kampereiland Vastgoed NV en Kampereiland Beheer NV.
- Buitenpromovendus Rijksuniversiteit Groningen.
Nevenfuncties:
- Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Landgoed Blanckenborch

Mr. A. van der Meer, voorzitter
Jaar van benoeming: 2008
Functie in het dagelijks leven:
- Senior rechter A binnen de rechtbank Noord-Nederland (full+ime)
- Secretaris Vereniging Spavo Surhuisterveen (nevenfunctie)
- Secretaris Stichtig Munt- en Penningkabinet Surhuisterveen (nevenfunctie)
- Voorzitter Bestuur Stichting Del2landschappen (nevenfunctie)

5t



Mevr. Prof. Dr. J. van der Meer-Kooistra, vice-voorzitter
Jaar van benoeming: 201I
Functie in het dagelijks leven:
Emeritus Hoogleraar Management Accounting & Control, Rijksuniversiteit Groningen
Nevenfuncties:
Bestuurslid Hedwig Carolina Stichting
Plv. Bestuurslid Stichting Del2landschappen
Ambassadeur en kerndocent Postinitiële Controllersopleiding RUG
Coördinator samenwerking tussen Faculteit Economie en Bedrijßkunde RUG en de
Universiteit van de Nederlandse Antillen, Curaçao
Commissaris Koöperaasje DoarpenLân U.A.

Mevr. Ir. Drs. J.F.X. Visser, secretaris
Jaar van benoeming :2013
Functie in het dagelijks leven: hoofd team plattelandsontwikkeling provincie Drenthe
Nevenfuncties: geen

DIRECTIE

Drs. H.J. de Vries
Functie in het dagelijks leven:
- Directeur It Fryske Gea
Nevenfuncties:
- Lid Raad van Advies Stichting Noorderbreedte
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VERENIGINGSRAAD

J. Arjaans, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2012
Functie in het dagelijks leven:
Directeur Dockinga College te Ferwert en de Inspecteur Boelensschool te Schiermonnikoog
Nevenfuncties:
- voorzitter museum het Admiraliteitshuis
- bestuurslid van St. Historia Doccumensis
- bestuurslid van St. BetterAs
- lid naamcommissie Dongeradeel
- bestuurslid van de Suzanne Hovinga Stichting namens It Fryske Gea
- voorzitter van Water Natuurlijk Fryslân
- bestuurslid van de Vereniging voor Terpenonderzoek na l8 maart lid van het Algemeen

Bestuur van het Wetterskip (geborgde zetel Natuur)

M. Dijkhoff, Verenigingsraadl id
Jaar van benoeming: 201I
Functie in het dagelijks leven:
- procesmanager gemeente Weststellingwerf
Nevenfuncties:
- lid van de raad van toezicht van het zwem - en recreatiecomplex de Stienen Flier te Joure

J. van Erp, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2014
Functie in het dagelijks leven:
- hoofd vakgroep leefomgeving ecologie b¡j DLG
Nevenfuncties:
- voorzitter (onbezoldigd) Leeuwarder Kamerkoor

S.S. Feenstra, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2009
Functie in het dagelijks leven:
- Directeur Feeters bv - interim management, project ondersteuning
- Commissaris / mede eigenaar VAMAFIL (Tsjechië)
Nevenfuncties:
- Commissaris Eurofibers BV, Maastricht

Dr. E. Fokkema, Verenigingsraad
Jaar van benoeming: 2012
Functie in het dagelijks leven:
- Longarts
Nevenfuncties:
- geen

J.W. Hettinga, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 201I
Functie in het dagelijks leven:
- Geen
Nevenfuncties:
- Bestuurslid van de Vereniging Moai Skarsterlân
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Drs. J. Hornstra, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2012
Functie in het dagelijks leven:
- Apotheekhoudend huisarts
Nevenfuncties:
- Secretaris 40+ club Round Table 2 Leeuwarden

J.P. Hovinga, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2014
Functie in het dagelijks leven:
- Senior Project Finance Analyst bij de Gasunie
Nevenfuncties:
- Voorzitter Stichting Bosheuvel (Beetsterzwaag)
- Leider voetbalteam MDI (v.v. De Sweach)

J. W. Hylkema, verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2008
Functie in het dagelijks leven:
- Verkoper bedrijßwagens bij M.S. de Vries en Zonen B.V.
Nevenfuncties:
- Hulpbemaler bij Wetterskip Fryslân
- Lid raad van toezicht bij Stichting "Op'e Timpen'te Hieslum lzorg- en leer-bedrijfl
- Voorzitter Stichting Monumentaal SúdwesçFryslân

Ir. A.J. IJzerman, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2012
Functie in het dagelijks leven:
- Sr. Medewerker gebiedsontwikkeling Fryslân SBB regio Noord
Nevenfuncties:
- Examinator Gild Fryske Mounders
- Bestuurslid Biologysk Wurkferbân FA
- Secretaris Vereniging de Opsterlandse Groene Parel
- Lid Stichting Toantsje Leech (Woarkum)
- Lid Stichting uitzichttoren Belvedère (Oranjewoud)

Ir. Drs. T.B. Jongman, Verenigingsraadslid
Jaar van benoeming: 2012
Functie in het dagelijks leven:
- Reisleider
Nevenfuncties:
- Lid natuur van de gebiedscommissie Buitenveld
- Taalcoach voor Syrische vluchtelingen
- Secretaris van de Lionsclub Lits en Lauwers in Kollum
- Zanger van het meezingkoor Feskens

H. G. Kalsbeek, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2004
Functie in het dagelijks leven:
- Gepensioneerd.
Nevenfuncties:
- Lid hoofdbestuur Bond van Friese Vogelwachten
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Ir. S.A. Kroes, verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2006
Functie in het dagelijks leven:
Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling bij Weusthuis en Partners bv
Nevenfuncties:
- Bestuurslid St. Elektrysk Farre Fryslân- Lid Lionsclub Oostergoo te Grou
- Voorzitter Stichting Greidefûgelgebiet Soarremoarre te Nes (Boarnsterhim)

J. Luimstra, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2012
Functie in het dagelijks leven:
- geen
Nevenfuncties:
- voorzitter fanfare Excelsior Scharnegoutum
- bestuurslid Natuerstifting de Flearen/Oer't Lange Rek Scharnegoutum
- redacteur website www. skearnegoutum. nl
- beheerder (in deeltijd) dorpshuis Scharnegoutum

Ing. H.J. Miedema, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2008
Functie in het dagelijks leven:
- Adviseur bij Rijkswaterstaat
Nevenfuncties:
- Geen

W. Mooij, verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2004
Functie in het dagelijks leven:
- Algemeen Hoofdredacteur Eisma Media Groep Leeuwarden
Nevenfuncties:
- Bestuurslid Stichting Schildersmuseum Enkhuizen

Mrv. M.C. Pemmelaar-Groot bnt, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2012
Functie in het dagelijks leven:
- Landschapsarchitect avb-bnt
- Bureau Studio voor Landschapsarchitectuur/SVLA
Nevenfuncties:
- Vlinderteller voor De Vlinderstichting

Mw. M. de Roos, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 201I
Functie in het dagelijks leven: HRM/ Marketing adviseur /Duurzaamheidsproject
Nevenfuncties: geen

Mw. drs. H.M.G. Uilhoorn, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2006
Functie in het dagelijks leven:
- Medewerker beleidsondersteuning Provincie Drenthe
Nevenfuncties:
- Geen
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J.W. Visser, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2009
Functie in het dagelijks leven:
- Senior Productmanager AEGON Nederland N.V.
Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Zorgcentrum het Bildt
- Kerkrentmeester PKN Boksum-Blessum-Deinum

Mr. W.R. Visser, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2008
Functie in het dagelijks leven:
- Gepensioneerd
Nevenfuncties:
- Bestuurslid stichting stadsherstel Workum

S. van der lVal RA, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming: 2008
Functie in het dagelijks leven:
- Belastingdienst Crote Ondernemingen te Groningen
Nevenfuncties:
- Lid van de Ledenraad van de Vereniging Eigen Huis
- Lid van de Bondsraad van de ANWB
- Verzorging seminars op het vakgebied Tax Auditing voor The Center of Excellence in

Finance te Ljubljana (Slovenië)

L. Walstra
Jaar van benoeming: 201I
Functie in het dagelijks leven:
- Geen
Nevenfuncties:
- Voorzitter Stichting Frija

J. van der Weij, Verenigingsraadlid
Jaar van benoeming 2014
Functie in het dagelijks leven:
- Provinciaal ambtenaar
Nevenfuncties:
- secretaris Stichting De Kanselarij
- voorzitter Stichting Kleuren van Leeuwarden

Het bestuurslidmaatschap en het verenigingslidmaatschap is statutair vastgesteld op 4 jaar;
die periode kan door herverkiezing maximaal twee maal met een periode van 4 jaar worden
verlengd.
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