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It Fryske Gea

provinciale vereniging
voor natuurbescherming
in Fryslân

It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling
van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische
waarden in Fryslân. De vereniging beheert negenenvijftig verschillende
natuurgebieden - met een totale oppervlakte van ruim 20.600 hectare -
verspreid over de provincie Fryslân en telt plus minus 36.000 leden

Vereniging It Fryske Gea
KVK 40001219

Van Harinxmaweg 17
9246TL Olterterp

Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag

Tel. : (0512)381448
E-mail : info@fryskegea.nl
website : www.fryskegea.nl
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Woord vooraf

In 2016 is een_belangriike veranclering in de verenigingsstructì.rur aangelrracht. De Verenigingsraad
is vervangen door een Raacl van Toezicht (RvT) De Raad van Toezicht heef.t tot taak toezichJ te
loyde1 op_cle uitvoering van het beleicl door het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen
r,t Fryske Gea, de strategie en de risico's verbonden aan de aCtiviteiten, de oþzeien cle werking van
de interne risicobeheersings- en controlemechanismen, het (meerjaren)beleidsplan en het finanõiele
jaarverslag. D_e Bvl staat daarnaast het Bestuur gevraagd en ongevraagd met ãdvies terzi.ide. De
leden van de RvT zien er op toe dat advisering niet de toezichthóudende en goedkeuringsiaak in de
weg staat. Formeel houclt cle RvT toezicht op het Bestuur. Hiermee kan cle vereniging [edegen en
transparant met de haar toevertrouwde rnìddelen omgaan.

In financieel opzicht rvas 2017 een prirna.jaar. Met het resultaat kan bijgedragen worden aan het
versterken van de nahturstructuur in Fryslân. Een aantal mooie aankopen is dãar het gevolg van.
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De beschikking voor cle 6-jarige SNL overeenkomst over 2017-2023 betekent een belangrijke
struchtrele financiële basis onder het werk van It Fryske Gea. Het beheer van cle terreinðn'kan
daarmee uitgevoerd worden.

Voor de Koöperaasje Doarpenlân (KDL), de door It Fryske Gea en Landschapsbeheer Frieslancl
opgerichte orgarisatie voor de inrichting van het landeliik gebied, was het jaa? van cle waarheid, om
het bestaansrecht te bewijzen. Helaas is dat niet gelukt. De Raad van Toezicht van KDL heeft
daarom besloten per I januari 2018 cle KDL een slapend bestaan te laten leiden, orn cle kosten te
minimaliseren, maar ook om cleze organisatie nog achter de hand te hebben als cle tijcl er wel rilp
voor ts.

Olterterp, februari 20lB

Drs. H.J. de Vries

9l he.t g.ebied van de leden gaat het uitstekencl. De aanhang v¿ur de vereniging groeit cloor tot een
historisch h,o,ogtepunt van ruim 36.000. Dat betekent dat inéén op de acht hursñouclens in Fryslân
een lid zit. Het verloop onder de leden is erg klein. Dit kornt ooktot uiting in het aantal menien clat
ai 40 jaar olmeer lid is van cle vereniging. Dat aantal is gestegen tot 1100. Maar ook in de grote
hartverwarmencle opkomst op onze regionale ledenbiieenkomsten. Het is van groot belang dat de
Friese bevolking zo zelf toont wat zii van waarde acht.

In cle natuur werden we blij verrast met twee broedparen zeearend, waarvan één succesvol. Voor
ons een indicatie dat het met cle robuuste natuur in Fryslân goed gaat. Meer zorgen liebben we over
de biodiversiteit van cultuurlanclschappen. Hoewel in onze terreinen sprake liikite zi.in van licht
herstel van de weidevogelstancl, is dit provinciebreed niet het geval. Met cie insecten-bliikt het erg
slecht gesteld te zijn, hetgeen een zorgwekkende constatering is.

Grote,proþcten met veel uitstraling die we momenteel onderhanclen hebben, ztinFan Srviet nei Sâlt,
Booming Business Alde Feanen, koppelkansenpro-ject lJsselmeerkust en de Vismigratierivier.
Vernieurvende pro.iecten als het gaat om hrichting en het oplossen van ecologische problemen, maar
ook publicitair erg interessante pro.iecten.

Om cle doelstelkngen van It Fryske Gea te realiseren moet er veel en uiteenlopend r,verk rvorden
verzet. Met de grote inzet van de betrokken medewerkers en vrijwilligers" wórdt een
inclrukwekkende hoeveelheid açtiviteiten uitgevoercl. En met een prachtig resultaat.
Heel veel clank aan al clie menseri clie zich het afgelo¡ren .jaar zo lõortrefielijk hebben ingespannen
voor It Fryske Gea!
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Verslag Bestuur It Fryske Gea 2017

Het Bestuur van it Fryske Gea heeft in haar vergadering van 27 maart 2018 het.iaarverslag en de
jaarrekening van het .iaar^2017 vastgesteld, zoali zi.i diJovereenkomsrig het bepäalde in añikel 12,
licl 9 van de statuten heeft opgesteld. Het Bestuur hèeft besloten het politieve rèsultaat van
€ 159.000 toe te voegen aan de bestemrningsreserve aankopen gronci.

Het Bestuur bestaat uit de volgende 7 personen:

L Mr. A. van der Meer, voorzitter.
2. Mw. Prof. Dr. J van der Meer - Kooistra, vice-voorzitter
3. Mw. Ir. Drs. J.F.X. Visser, secretaris.
4. Ir. M. de Koe, penningmeester.
5. Prof. Dr. H. Folmer.
6. Ir. J. Houtsma.
7. Ing. H. Dommerholt.

in de Algemene Ledenvergadering van de 30 mei 2011 ís mevrouw J.F.X. Visser herbenoerncl. De
samensteliing va¡r het Besfuur bleef daannee ongervijzigd.
Het Bestuur heeft in 2016 zes reguliere BestuurJvergacléringen gehouclen en één extra
Besfuursv'ergadering in verband met-{g.iaarli¡kse intèrne euãluatie van het Bestr"rur. In september is
een tweedaagse excursie naar Noord-Holland georganiseerd, waar met bestuur en medewerkers van
Lancls_chapsbeheer Noorcl-Holland kennis en informatie werd r.ritgewisseld over allerlei zaken en
specifiek het weidevogelbeheer en beheer van veenu,.eidegebiedeã. Agendapunten in de
Besluursvergadering worden besluitvormend, opiniërendãf informerðnd behandeld. In de
Bestuursvergadering worclen regelmatig specifièke onderwerpen toegelicht vangit de
werkorga_nisatie en besproken, zoals de vismigratie-rivier, aaìkoopitrategieplan en externe
beìnvloecling (met als gast H. van der werf vãn cle Friese Milieufêcleratiã). 

^

De wiiziging_van_ cle verenigingsstnrctuur heeft de nodige aanclacht gevraagd van het Besfuur. Nadat
de interirn - Raad van To.ezicht de nieurve positie en r.vðrkwi.jze heeñ uitgelerkt is in de ALV een
Raacl van Toezicht rnet vijf nieuwe leden benoernd. De Beshrurscommisãies voorzien het Bestuur
gevralgd en ong€vraagd van advies. Het Bestuur heeft de speerpunten in haar beleid benoemcl en
ieder.Be^sjuurslid. is portefeuillehoucler voor een specifiek ottder*e.p. In2017 is na een hoopvolle
start in 2015 besloten om de activiteiten in Kooperaas.je Doarpenlân te staken en de organisätie een
slapencl bestaan te. geven..De beoogcle sarnenwerLinginet onder anclere Landschapsbelieer Frieslancl
orn allerlei landschapsprojecten onder de vlag van XOL uit te voeren is niet gelukt.

|¡qoþ voorgaande.iaren is het.iaar 2017 financieel succesvol verlopen en heeft het Besfuur krmnen
besluiten tot een aantal mooie,.strategische aankopen. Het Besluur ii vol vertrouwen dat zij zich ook
in 2018 vol enthousiasme kan inzetten voor het bêhoud, herstel en ontr,vikkeling van nahrur,
landschap en cultuurhistorie in Friesland.

Olterterp, 27 maart 2A 18

A. van cler Meer, v'oorzitter
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Doelstelling It Fryske Gea

It Fry_ske Gea is cle provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Op 22 februari 1930
is de Vereniging it Fryske Gea opgericht. In deze periode werd het Friese nahurrêchoon bedreigt
cloor grootschalige ontginningen en groeicle het besef dat deze nahrur beschermd moet worden. Het
eerste natuurgebied 'de LandweeL' nabii Bakkeveen werd aan de naturrvereniging geschonken en
claarna volgde er al snel meer. Tegenwoordig beheren rve ruirn 60 natuurreservatén, waaroncler
pareltjes zoals cle Park Jongernastate, maar ook grotere gebieden als het Rypsterbosk, Lendevallei,
Noarcl-Fryslân Bfitendyks en Nationaal Park de Alde Feanen.

De Vereniging It Fryske Gea heeft als doelstelling:
o De bescherming en ontwikkeling van natuur, milieu en landschap in de provincie Fryslân.
. De bescherming en ontwikkeling van flora en fauna in de provincie Fryslân.
¡ Het bevorcleren en het behoud en beschermen van nahrnrmonumenten in provincie Fryslân.
I Het bevorderen van het behoud en beschermen van cultuurhistorische monumenten in cle

provincie Fryslân, welke onderdeel van een natlrurgebied uianaken of naturuwaarde bezitten
dan wel lanclschappelijk van belang ziin.

Als provinciale vereniging voor natllurbescherming wil It Fryske Gea haar werk in nauw' overleg en
samen met cle bevolking doen. Als een tnoclerne organisatie stimuleert de vereniging cle
betrokkenheicl van de mensen bii de zorg voor nafnur en landschap, zorvel lokaal all regionaal. It
Fryske Gea zoelct op zoveel mogelijk fronten de samenrverking. Voor inwoners van Fryslân rnoet
het vanzelßprekencl zijn dat als het om naluur en landschap giat, ze bij It Fryske Gea moeten zijn.
De afstand tussen de organisatie en de bevolking moet daarom zo klein mogelijk zi.in.It Fryske
Gea wil benaderbaar ziin voor iedereen. Openheid over alles rvat ze doet, hèlpi hieibii en komt
bovendien het beeld van een betrouwbare organisatie ten goede.

Voor het llitvoeren r.an haar taken heeft de verenigin g zo'n zeventig rnensen in clienst, die worclen
bijgestaan door rneer ctan vierhonclerd vrijwilligers. Samen beheren ze een kleine zestig
nafuurgebieclen rnet een totale oppervlakte van ruirn 20.600 hectare. It Fryske Gea woidt gesteund
cloor meer clan 36.000 leden en heeft daarrnee een groot clraagvlak iri Fryilân. Het Bestuui en Raad
van Toezicht zien erop toe dat het beleid van de organisatie goecl worclt iritgevoerd.

Zorg voor natuur en landschap staat voor It Fryske Gea voorop. Veru.erving, ontwikkeling en
beheer I'an natuurterreinen is de belangrijkste kerntaak. Het gaat hierbij om het behoud van
lanclschappel{ike waarclen, flora en fauna. Om dit cloel te verwezenlijken worclt salnengewerkt rnet
anclere betrokken partiien.

Eigendom van de.grond is cle beste garantie.voor een duurzaam beheer van cle nahlur. Daarom blijft
verrverving van nieuwe terreinen van groot belang. De nadruk ligt op het creëren van robuuste
gebieclen. In een groot aaneengesloten geheel krijgen bijzondere nafuuwaarden cle beste kans zich
ook in de toekomst te hanclhaven, Dit streven naar robuuste nahlur past in de visie van de
rijksoverheid, clie het Nationaal Natuur Netwerk itt 2025 gerealiseeicl wil zien.

Ook buiten cle eigen gebieden probeert It Fryske Gea een rol te spelen bii het behoucl van
natuurwaarclen. De Wacldenzee is claar een voorbedld van. De overheicl bepaalt r,veliswaar het beleicl
voor clit Werelclerfgoed, maar it Fryske Gea neemt samen met andere naturlrorganisaties de
verantwoordeliik op zich voor een goed beheer.
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Verantwoordingsverklaring Code Goecl Bestuur voor Goede Doelen

Het Besfuur van de Vereniging it Fryske Gea ondersclirilft de Code Goed Bestuur voor Goede
Doelen. In deze verantr,voorclingsverklaring legt het Besfuru verantwoording af over cle drie
hieronder genoemde algemeen geldende principes.

1. Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren

It Fryske Gea is een vereniging met een Beshrur, een directie en een Raad van Toezicht. Het
Bestuur bestaat uit zeven personen. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in
functie benoemcl. De Beshrursleden verdel en zelf de functies van vice-voo rzílter, secretaris-en
peruringmeester. Het Besfuurslidmaatschap is statutair vastgesteld op vier .iaa1 die periode kan
maximaal twee maal met vier.iaar rvorden verlengd. Het Bèshrur wôrdt bènoernd dõor de algemene
ledenvergadering. De kandidaatstelling vindt plaats via een oproep in het ledenmagazine. Een
selectiecommissie uit het Bestuur draagt kanclidaten voor aan de algemene leclenveigadering. De
leden kunnen tegenkandiclaten voordragen.
Het Besfuur bepaalt het beleid van de vereniging en oefent toezicht uit op het door de directie
uitgevoerde beleid. Belangrijke taken van het Bestur.rr zijn verder: het váststellen van cle begroting,
jaarrekening en.iaarverslag, het vaststellen van de visie- en strategieontwikkeling, de
benoeming/schorsing/ontslag van cle directie en het vaststellen/bewaken van hetiirectiestafuut en de
.iaarlijkse managementovereenkomst. Tevens benoemt het Besfuur de accountant. Het Beshrur is
onbezoldigd.
Het functioneren van de werkorganisatie wordt door de directie geëvalueerd conform de
gehanteerde beoordelingssystematiek. Het functioneren van de directie wordt geëvalueercl cloor de
Commissie voor de directie, gevormd cloor de voorzitter en secretaris. Het Belhrur legt door middel
van de begroting, het.iaarplan, het jaarverslag en cle.iaarrekening verantwoording af aãn de Raad
van Toezicht, de fondsen en cle subsiclieverstrekkers.
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het Beshrur en de algemerle gang van
zaken in de vereniging en bestaat uit viif personen, en benoemt zelf uit haar midden een vo=orz-itter.
De zittingsperiocle van de leden van de RvT is statutair vastgesteld op vier jaar; die periode kan
maximaal twee maal met vier jaar worden verlengd. De leden van de RvT worden dbor de
algemene ledenvergaclering benoemd. De kanclidaatstelling vindt plaats via een oproep in het
leclenrnagazine. De RvT clraagt kandidaten voor aan de algemene-ledenvergaclering. De leden
kunnen tegenkandidaten voordragen.
De belangriikste taken van de RvT ziin het goeclkeuren van cle begroting, het.jaarplan, het
jaarverslag en de jaarrekening.
Verder zi.in er drie adviescommissies, respectievelijk de commissie verenigingszaken, de commissie
cultuurhistorie en de commissie nafuurkr,valiteit. De aclviescommissies hebben een voorzitter clie
geen licl is van Besfuur of RvT. De adviescommissies kunnen gevraagd en ongevraagcl aclvies
uitbrengen aan het Bestuur en de RvT. (voor een overzicht van het Bèstuur" cle direclie en RvT en
evenhrele nevenfuncties verwijzen wij naar de biilage)

2. Effectiviteit en efficiency van bestedingen

It Fryske Gea streeft naar een efficiënte besteding van de middelen voor de cloelstellingen:
'bescherming en beheer van natuurgebieden', 'bescherming natuur, laridschap en cultuurhistorie'.
'voorlichting, educatie. pr en comlnunicatie', 'subsidies- en fondsenwervingt en 'beleidsaclvisering
nafuur, landschap en cuhuurhistorie'.
Zoveel mogelijk activiteiten van de vereniging ziin direct gericht op het realiseren van cleze
doelstellingen. Er zijn echter ook activiteiten van Bestuur en rverkorganisatie die
voorr,vaarclenscheppend z,ijn voor een goecle taakverlulling ten behoeve van cle cloelstellingen.
Door het vaststellen van het meer.iarenbeleictsplan en meerjarenbegroting en cle daaruit
v-oortvloeiende.iaarplannen en begrotingen geeft het Besfirur richting aan de realisering van de
cloelsteliingen van It Fryske Gea. In het meerjarenbeleiclsplan staan richtinggevende dóelstellingen
_g_eformuleerd. In de.iaarli.ikse werkplannen worclen per doelstelling activiteiien geformuleerd. -

Het bewaken (rnonitoren) en evalueren van cle uitvoerìng van processen en activlteiten vindt plaats
door een kritische beoordeling van hetjaarverslag door het Beshrur en de Raacl van Toezichf
(stahrtair). De directie monitort en evalueert de uitvoering van activiteiten en processen met behulp
yal ee.n sturingsbrief, de p_erioclieke.werkoverleggen met meclewerkers en voortgangsbesprekingen
in het beleiclsoverleg. De financiele interne processen worden door middet van ãen 

-
mallagementrapportage en halfiaarrapportages eveneens bewaakt. Verbeterpunten rvorden in het
beleiclsoverleg besproken.
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3. Orngang met belanghebbenden

Op.het geQie^d van de.beleidsbernv-loeding van natuur en landschap zijn provinciaal en landelijk vele
spelers actief, waarbij met name de provinciale en rijksoverheid én cÌe diverse nafunr- e¡
rnilieuorganisaties te onderscheiden ziin. It Fryske Gea trekt in veel dossiers in de provincie
strategisch op met cle Friese Milieu Federatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
Landschapsbeheer Friesland, NMEiIVN, de Wacklenvereniging en de Bond van Friése
Vogelwachten.
In hetWaddengebied wordt s.arnengewerkt in de Coalitie Waclden Natuurlijk, waarbii acht
natuurbeschermingsorganisaties betrokken zi-in. Met betrekking tot het lJssehneergebiecl wordt
s^ameng_eYigrkt in cle Stichting Het Blauwe Hart, waarin acht organisaties verenigcl zijn.
Op_lanclelijk niveau werken alle provinciale landschappen samen in het samenwérkingsverband De
l2 Lanclschappen, nu LandschappenNl genoernd. LánclschappenNl werkt vooral saÀren met
Natttttrmonumenteu, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming en-ii rnindere mate met Natuur en Milieu
en cle Siaclclenvereniging. Op lanclelijk niveau wordt verder, waar rnogelijk, opgetrokken met de
(semi-) overheicl; belangrrjke partners zifn het IPO, het ministerie van-LñV eñ het ministerie van
Infrastrucfi¡ur en Water.
pn het gebiecl van financiering staat It Fryslce Gea via een Productbegroting It Fryske Gea op de
begroting van cle Provincie Fryslân. Verder heeft It Fryske Gea een bllangiijke füranciele relatie via
de Subsiclieregelhg Nahnu en Landschap van de Provinsje Fryslân. Daarnaast werkt It Fryske Gea
in veel groje9le1 samerl met cliverse provinciale en landelijke fonclsen. Belangrijke sponsoien zijn
vercler de Stichting Ynnatura en de Hedwich Carolina Stiihting, die verschillénäe piolecten uarr lt
Fryske Gea (mecle) financieren.
Op lande.lijk niveau onderhoudt LanclschappenNl voor It Fryske Gea op basis van partnerschap een
goede relatie met cle Nationale Postcocle Loterij (NPL). It Fiyske Gea ontvangt (nei als de andère
landscliappen).jaarliiks een bijdrage van de NPL van.937 cluizend euro. Het côntract met de NPL is
per I .ianuari 2016 verlengd tot en met 3l december 2020.
It Fryske Gea communiceert zoveel mogelijk met haar leden en andere belanghebbenden en
betrckkenen. Het communicatiebeleid van de vereniging is er cp gericht een óptimale relatie te
onderhouclen cloor te communiceren over activiteiten en actuele-ontwikkelingeir en andere
onclerlverpen. Zo wordt voor de comrnunicatie rnet de leclen viermaal per.iaar het ledenmagazine
verspreid en wordt aan alle nienwe leclen met cle welkomstbricf en de lidmaatschapspas een
exemplaar van de naluurgicis "Ontdek de Friese nahrur" toegezonden. Verder vindtèxterne
co.mmunicatie plaats via de ledeninforrnatieavonden, de webiite, artikelen in diverse uitgaven,
middels lezingen en via de pers. De digitale commnnicatiekanalen .winnen steeds meer ii belang.
Daarotn kent It Fryske Gea ook een digitale nieuwsbrief en wordt actief gecommuniceerd via -
cliverse sociale rnedia. In de nahrurterreinen vindt tevens commuricatie plaats micldels de honderden
activiteiten die.iaarli.iks worden georganiseerd voor leclen en anclere belangstellenclen. De
commrtnicatie met interne doelgroepen zoals medewerkers en vrijr,villigerJ is georganiseercl via
etnail, een personeelsnieuwsbrief en het personeels- en vrijwilligêrsblad "It Gèamãntsje" dat vier
ge1Þ!I .iaar verschiint. Daarnaast vindt er communicatie plaatJmet diverse overlegoiganen.
D.ankzij cle soclal meclia staan we in direct contact met onzè leden en andere geinterãssãerden. Dar
bieclt ons niet alleen de kans hen op de hoogte te houden van het laatste nieuws uit de natuur, maar
we kriigen ook.veelinformatie terug. Zo vernemen we wat onze leclen interessantvinden en lvat zij
zien en meemaken als zii onze natuurgebieden bezoeken. Op Facebook telt onze pagina bijna
l0 000 v9lge19 en hebben rve inclusief de meer clan 8.000'îind-ik-leuks" gemicfãeld een
bericlrteúbereik van 21.523 per r,veek. Op Twitter worclen we gevolgcl ijoor-meer dan 2.400
natur"rrliefhebbers en onze (tr.veer,vekeliikse) online nieu.wsbrief kende eind 2017 meer dan 10.-500
leclen. Deze aantallen groeien voortclurencl.
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Risicomanagement

Bescherming, leheer en behoud van onze naturlr, en tle daarmee gepaard gaancle risico's.
Deze paragraa.f is niet bedoeld om tot in detail een opsomming te gevãnìan allË risico's en
maatregelen clie daartegen zijnlworclen gerlomen. Er wordt eel beéld gegeven van cle
aandachtsgebieden in clit kacler met een aantal specifieke zaken en de ãaãrbij behorencle risico's.

Bii het reahseren van onze hoofcl- en daarvan afgeleide doelstellingen hebben we te maken met
verschillende risico's:

a) De orngeving
Risico's die een clirecte bedreiging vormen voor onze nahrur zoals klimaatverandering,
waterkwaliteit, milieuwetgeving, v'anclalisme en verstoring.

b) De organisatie
Orn op provinciale schaal onze taken uit te oefenen maken we gebruik van een grotere
organisatie^van bijna 70 betaalde krachten en ca. 400 vrijr.villigãrs. Daarmee lofén iue A¡s
ook bedri jfsrnatige/financiöle risico's.

c) De uitvoering.
Bij cle uitvoering van haar werkzaarnheden heeft It Fryske Gea te maken met een overheid
en.met publiek, die tev-ens haar groots.te fìnanciers zl-in. Daarnaast speelt het bedrijfsleven
ook een belangri.ike rol. Van grootbelang is hoe wij'onze boodschap br"ngett, ous
gedragen, onszelfherkenbaar maken en onze taken ûifvoeren.

De omgeving
It Fryske Gea moet cluidehjke standpunten-.innemen over landbouweconomie, waterhuishouding,
infrastrucfttur en andere externe facioren die haar doelstellingen kunnen aantasten. Onze organüatie
is goed ingericht op toezicht in onze terreinen met het oog of vandalisrne en verstoring clooi hierin
gespecialiseerd personeel met een op het cloel gerichte instrutde en bevoegclheclen.

De organisatie
Het inrichten en beshrren van een grofere (natuur)organisatie brengt cliverse verantwoorclelijkheclen
en risico's met zich mee.

- lVlet nAme naar het personeel en vriiwilllgers dient naast personeelsregelingen oog te zijn
voor de omgang me^t natuttr en publiek. Waar nodig moei scholing plãatsvi-nclen g"ericht" op
het uitoefenen van ftlncties.

- De biizonclere t?1. yal bedrifßuitoefening vraagt naast aandacht voor cle gebruikelijke
aansprakeh.ikheiclsrisico's ook zorg voor specifieke zaken als omgang me-t vee, land- en
bosbouwmachines en vervoer over \.vater middels kleinere 

"n 
groi.rJuaarhrigén.

- De organisatie is becloeld voor de lange terrniin, maar is naast beperkte eigen inkornsten r.rit
terre.inen-nagenoeg geheel afhankeliik van subsiclies, bifdragen van leclen, ão¡aties en
incidentele baten als erfenissen.
Een financieel buffervermogen voor moeilijke tiiclen is clerhalve één van cle fina¡ciele
cloelstellingen. Intern is een onderbouwing gernàakt van de benodigde hoogte hiervan.

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

- Ook de meest toeg_ewijde en enthousiaste organisaties moeten rekening houclen met
fraudegevoeligheid en procedures rolgen teivoorkoming hiervan,

- It Fry_ske Gea is.een organisatie waar mensen dicht bii elkaar werken. Signalering van
mogeliike risico's van welke aarcl dan ook behoeven geen strucfurele ver-gaderingen orn
maatregelen te nernen.

Risicobereidheid van cle orqanisatie:
De organisatie streeft ernaar de mogeliike,risico's zo beperkt mogeliik te houden. Scholing van
pers.oleel als hierboven gemeld en optimale cornmunicaiie van si[naieringen moeten leideã tot het
op tticl nemen van adequate maatregelen. Het beleid ten aanzien .7* o.a. înanciële instrumenten en
afgeleiclen hiervan is vastgelegd in het Treasury stahrut.

De organisatie streeft
regelgeving.

naar een transparante ver met inachtnerning van bestaancle wet en
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De uitvoering
Uiteraard is de hoofddoelstelling het zo optirnaal mogelijk beheren van nahrurgebieden en daarbii
alert te zljn op alle mogelijke risico's die dat beclreigen, maar er is ureer.
De orgauisatie is, zoals hierboven aangegeven, voor een heel groot deel a{hankclijk van subsiclies,
biiclragen van leden en ancler biidragen van particulieren en bedrijven (biivoorbeeld Ynnanrra).
I)il vraagl om een conlinue inspanning om hel belang v(rn onze organi,salie voor ¿le samenlet,ittg t,cut
tut ett slrttks le commttniccrett.
Belangri jke doelgroepen daarbij zi¡n:

- De politieke partiien en het ambtenarenapparaat van de provincie. De politieke partiien
omdat cle vertegenwoordigers steeds wijzigen en opnieuw uroeten worden benaderd. Het
ambtenarenapparaat omclat ook hier personen wisselen maar ook regelgeving steeds
veranderd en claarbij is communicatiè van w.ezenlijk belang.

- Draagvlak creëren bij de inwoners van onze provincie (maar ook om fitens) door
ledenwerving en ledenbehoucl is bijzoncler belangrijk. Maar er is ook oog voor de lange
termiin:
In het Bezoekerscentrutn De Wiiclpleats worden vele activiteiten en excursies voor scholen
georganiseerd. Educatie is ook communicatie en een investering in de toekomst,

PosiÍieve beelclvonning en comml,tnicqtie zijn van groot helang voar onze organisatie en een zeer
beløngrijke aclie Iegen ntogelijke ot,et'w'egin.gen om bijclragen Íe verlsgen oJ'niel te yerslrekken.

De voornaamste risico's en onzekerheden waar It Fryske Gea op dit moment mee r,vordt
geconfronteerd worclen hieronder toegelicht:

Exoloitatieruimte V/iidpleats
Eind 2Al7 is het Frysk Lanbor¡ Musenm verhuiscl en heeft hierbii de huur bii It Fryske Gea
opgezegd. Dit heeft als gevolg clat It Fryske Gea in 20lB een stuk dekking van cle kosten van cle
Wirclpleats is kr.viitgeraakt. Op dit moment is It Fryske Gea op zoek naar nadere invuiling van cle
exploitatieruimte in de ruimste zin van het woorcl.
Daaruaast maakte hei Bezoekerscentrnm van cle trViiclpleais gebrriik van de kassaregisiratie vaü het
Frysk Lanbou Mttseum. Gezien het vertrek van het Frysk Lanbon Mnseum uit de Wiidpleats is dit
per 2018 niet meer mogeliik. Begin 20lB is er een nieuw-kassaregistratie bii het Bezoekerscentmm
V/iidpleats geïmp lementeerd.

trVaarderinq natuurqronden
It Fryske Gea heeft ruim 20.600 hectare in zijn beheer. De r,vaardering van een aantal van deze
gronden wordt o.a. beihvloecl door ruiltransacties en gebeurtenissen.

Effectenportefeuille
Een cleel van het vermogelr is vastgelegcl in een effectenportefeuille. Dit brengt naast mogeliikheden
voor een gunstig rendement ook beleggingsrisico's met zich mee (o.a. marktrisico, koersrisico en
valutarisico). Het beheer van de beleggingen is uitbesteecl aan Triodosbank. De uitgangspunten van
Trioclosbank ziin het waarborgen van cluurzaamheicl en verantwoord maatschappeliik handelen. Met
onze adviseurs is regelmatig overleg naar behoefte over cle resultaten en ontwikkelingen. Het beleicl
is genratigd clefensief met een ge.rvenste samensteilin g van 25on aandelen en 7 5o/o obligaties met een
risico beperkencle spreicling.

Datalekken
Op 25 mei 20i8 rvordt de Algernene Vergadering Gegevensbescherming (AVG) van lcracht. It
Fryske Gea moet clan - aantoonbaar- voldoen aan de eisen van de Europese privacywetgeving.
Naast cle maatregelen die It Fryske Gea reecls heeft getroffen is It Fryske Gea een project opgestart
met een extern brreau om de benocligde maatregelen te treffen.

Ontwikkeline bii Provincie over realisatie EHS
De gewiizigcle prioriteitsstelling bii de Provincie met betrekking tot cle afspraken gemaakt over cle
ationcling van de EHS heeft invloecl op de invulling van cle natunr in de Provincie en mede invloed
op het strategisch aankoopbeleid van It Fryske Gea. It Fryske Gea is gaan samenwerken met anclere
organisaties om dit stanclpunt van cle Provincie te weerleggen.
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Pro.iecten
Bii de uitvoering van projecten zijn vaak verschillende partijen betrokken. De realisatie van
pro.jecten is clus mede afhankelijk van derden.

De Organisatie

Interne olganisatie
Eind2017 warg! bij it Fryske Gea 7l medewerkers in dienst. De medewerkers zijn vercleeld over
het kantoor in Olterterp, het Bezoekerscentrum De Alde Feanen in Earnervâlcl en ãe vier districten
met de stanclplaatsen Rijs, Katlijk, Gytsìerk en Earnewâld.
Oncler deze 7l medewerkers bevinden zich viif leerlingen. Drie van cleze leerlingen zi.ln in het
school.iaar 2011-2018 bij It Fryske Gea gebleven omdat hun opleiding nog niet Jfgero;iA was. In
ryr,il_2!17 is er een nieuwe leerling van start gegaan op de afclìüng Ñaruurkr,vafitãit. Per septernber
2017 is er een nieuwe leerling gestart in district V/est.
De twee medewerkers die begin 2017 in dienst waren ter vervanging van zrvangerschapsverlof zijn
in de loop van het.jaar weer uitgestroornd.
In totaal zi.in er 5 tnensen tnet pensioen gegaan ín 2017 . Twee van de vrijgekornen functies waren in
een eerder staclium al opger,ulcl, te weten cle ftrncties van Districtshoofd in West en cte BOA functie
in Noard.(ter vervanging van e€n Terreinmedewerker ter plaatse). Twee van cle gepensioneerde
medew.erkers.zijn vervaugen via een externe sollicitatieroirde. En één plekje is iritein opgevulcl door
een collega die op deze manier een stapje ornhoog kon doen. De daarbij viiigekornen poãitie ls
vervolgens r.veer ingevuld cloor één van onze getalenteercle leerlingen.
Daarnaast heeft er een wisseling van de wacht plaats gevonden inlet Bezoekerscentrum in
Earnelvalcl. De nanager educatie en recreatie heeft elders een nieuwe tritdaging gevonclen waarna
yii cloor een externe procedure een waardige vervanger hebben aangesteld.
De organisatie heeft eind 2017 besloten om de functie van HR Medewerker om te zetten in een
vaste formatieplaats. Orndat de zittencle tiictelijke functionaris inrnidclels een anclere baan had
gevonclen, is eind 2017 de vacahrre uitgezet. De tijcleliike medewerker is in clienst gebleven tot 3l
clecember.
It Fryske Gea is gebonclen aan cao Bos en Natuur, onclernerningscleel De Lanclschappen.

Onhvikkeling van medewerkers
De ontwilckeling van tnedewerkers is nodig voor een organisatie orn zich staande te hor.rden in de
steeds sneller veranclerencle-omgeving. Naast verplichte cursussen BHV die ook in 2017 weer zijn
gehouden, 1ij-n.e-r een aantal meer functie specifieke opleidingen, cursussen en trainingen gevolgcl.

!_o zi.in_de BOAIs weer gestart met een vervolgtraining controle fysieke beheersing (Krav Magã;.
Het MT en cle clistrictshoofden hebben een mediatraining gevolgd. Een vrij grote groep
medewerkers samengesteld uit de afdeling Nahrurkwaliteii en clé districten'hebben een curslrs
Bodenrbiologie gevolgd. Ook de OR heeft in 2017 een training gevolgcl.
Andere cursussen en trainingen die zijn gevolgcl: motorketting)ãag in een hoogwerker, Flora en
Fauna op cle wadcleneilanden, Heftmckcertificaat, Faunabeheer, Praktiikdiploma
Loonadminishatie, De nienrve wet natuurbescherming, Meesterschap in coinmunicatie en diverse
Velclw-erþlaatsen r,vaarbii medewerkers in het veld nieuwe en specifieke kennis opdoen over eerl
bepaald beheer gerelateerd onderwerp.
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Financieel perspectief

De kerntaak van It Fryske Gea bestaat uit het beheer en de ontwikkeling van ruim 20.600 hectare
natuurgebieden in Fryslân. De resultaten daarvan worden beschreven iñftet¡aaiiàÃlag en het
ilr-ventarisa_tieve-rslag, clie beide beschikbaar zìinvia cle website of op verzoei< via het k-antoor te
Olterterp. flet financieei jaarverslag beschrijfi met name de financiêle resultaten van it Fryske Gea.
It Fryske G.ea onderscheidt bii haar Proch.rctbeschrijving zeven verschillencle onderdelen,
respectievelijk_Nahrurbeheer, Landschapsbescherming,-Inventarisatie & monitoring, Recreatief
nedegebr.uik, Inforniatie & eclucatie, Beleiclsaclvisering & overleg en Verenigingsãken. Elk van
deze Producten i,vorden in de Productbegroting van2017-2020 bðschreven. tn hét financieel
jaarverslag, die is- gehor.rden aan cle opstelling en regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving,
worden deze producten om praktische redenén samèngevoegd tot drie hoofdcloelstellingen.
Voor wat betreft de landeliike overheidsbijdrage is per I januari 201 I het nieurve
natuurbeheerrnodel Subsiclieregeling Natuur en I anãschaþ van kracht. De normbedragen van cleze
regeling_ziin in juli 2009 door het toenrnalige Ministerie van LNV vastgesteld. Meclio-2017 heeft It
frylk" Gea de beschikking ontvangen met betrekking tot deze subsidieiegeling voor de periode
2017 tot en met 2022.

Van groot b.elang is een er,-enredige indexatie van cle subsidies ten opzichte van cle stijging van de
kosten. De indexatie uqr dg provinciale subsidie is al meerdere.iaren onvoldoende võõr cãmpensatie
1{n .dq 

priisstiigingen. De inclexatie van de Riikssubsidie wordt êens per 6.jaar afgerekendi vèrgoed.
Dit is bii het einde van de contractperiode van 6.iaar in 2022 (betaling in zbz:). -
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Verslag van cle elirectie

De jaarrekening20lT is opgesteld op basis van de Richtlijn 650 Foncl,senu'enencle instellingen van
de Richtliinen voor cle Jaarverslaggeving (aangepast 2016).It Fryske Gea is gecertificeerdãoor het
Cenffaal Bureau Fondsenrverving (CBF) en ali iodanig is deze È"ichtl¡n verp-licht. In de loop van
20I6 is de richtliin aangepast. It Fryske Gea heeft waar nodig haar jaârrekening aangepast en
voldoet hiermee aan en is gecertificeercl onder deze regeling.-
In de opstelling conform bovenvermelde Richtliin r,vordt geen onderscheid gemaakt in structurele
baten en lasten en bijzondere baten en lasten. Voor een goede bedrijßvoering wordt hier intem
echter_wel rekening mee gehouden. Een extra overzícht is opgenomen op pagina 6l .

In de financieringsstructuur zijn twee belangrifke geldstrornên te ondersðheiden:
o Structurele gelclstroom - ingezet voor struchrrele activiteiten/baten en lasten.
o Incidentele geldstroom - ingezet voor incidentele activiteiten/baten en lasten.

Structureel

De belansriikste strucfurele activiteiten
De.belangriikste cloelstellingvan de vereniging is het beschermen van de natuur in Fryslân, vooral
middels het beheren van inmidclels ruim 20.600 hectare natuurgebied. Ook in 2017 zlin dai de
belangriikste activiteiten waar It Fryske Gea zícb rnee bezig he-bben gehouden. Activiieiten die
daaraan gerelateerd zrjn, zijn Landschapsbeschenning en Lwentarisaiie en monitoring. Bii het
inventarisatiewerk hebben r,ve ondersteuning van rneer dan 250 vrijrvilligers.

Natuur beschermen is meer clan alleen naftrurgebieden beheren. Het omvat ook het vorlnen van
clraagvlak, zorgen voor betrokkenheicl, verstrékken van informatie, educatie en voorlichting, het
bieden van recreatiernogelijkheden etc.
It Fryske Gea werkt el gr&ag aan mee om mensen te laten genieten van haar natuurgebieclen.
Daarom is het merencleel van de natuurterreinen vrij toegankelijk voor het publiek. -Dat 

vraagt
overigens ook weer om toezicht, zor,vel op het lancl als op het water' (bijvoorbeeld voor de NB-rvet
gebieclen zoals het lJsselmeer en De Alde Feanen).
In2017 konden onze natuulgebieden weer veel bezoekers verwelkomen. En ook onze excursies en
anclere activiteiten cleden het goed!
Zo kr.vamen ín 2Al7 weer veel kincleren en volwassenen in aanraking met cle naftrur. Er werden
tneer clan 500 activiteiten georganiseercl waar in totaal ruim l2.000 mensen aan deelnamen en met
cle scholenprogramma's in de Alde Feanen gingen ruim 2.300 kinderen mee op pad.

It Fryske Gea werkt nauw samen met de Pror.'insje Fryslân, It Fryske Gea onfvangt subsiclie op
basis van een productbegroting rvaarin een bijdrage wordt verstrékt voor diverse ùitgevoercle 

'
prodr.rcten/diensten. In 2016 heeft de Provinsje de productbegroting goedgekeurcl en-een
meeriarenbeschikking.afge-geven voor de .iaren20[7-2020 Dãarnaasivind] er overleg met overheclen
p_laats o.a. in de Provinciale Commissie Lanclelijk Gebiecl, maar ook ti.ictens anclere 6ijeenkomsten.
Ook op aanvraag worclt geinformeercl en geadviseercl.

Uitgevoerde beheertaken cloor It Fryske Gea worclen voomamelijk afgedekt middels cte
Srrbsidieregeling Natuur en Landschap (SNL), rnedio 2017 heeft"lt Fryske Gea de beschikking
ontvangen rnet betrekking tot cleze çubsiclieregeling voor de periocle 2017 tot en met 2022. Mede
door het verkriigen van deze subsiclie zi.in cle beheertaken vaì cte vereniging voor langere periode'
financieel afgedekt.

It Fryske. Gea streeft emaar om structurele baten en lasten zodanig in balans te houden, clat de
structurele baten cle structurele kosten clekken, eventueel onder toevoeging van cle opbrengst
beleggingen en rente.

Incidenteel

Biizondere baten en anclere incidentele baten in 2017
De hier genoemde baten hebben een incidenteel karakter. In het verslagjaar 2017 is er voor 854
duizend euro ontvangen uit diverse erfenissen en legaten. It Fryske Gel is hier bijzoncler clankbaar
voor.

t3

Æ
PricewaterhouseCoopers
Account¿ìnts N.V
Uitsluitend yoo¡
rdentificatiedoeleindenpwe



Voor het behor.rd van bosgronclen in Neclerlancl is de boscompensatieregeling in het leven geroepen
In 2016 heeft It Fryske Gea ca. 715 duizend euro ontvangen en in2Al7 heeft het It Fryske Gea ca.
77 dvizend euro ontvangen van derden voor boscompensatie. It Fryske Gea zorgt hiermee voor het
behoud en in stand houtlen van bosgronel. V/e vcrwachlen op korÞ lerrnijn geeriopbrengstell lneer
inzalce cle boscompensatieregeling.

Van de Nationale Postcocle Loterii hebben we een bijdrage van 937 duizend euro ontvangen clie als
incidentele bate r,vordt beschouwcl. Deze biidrage wordt gehccl bcnut voor projcctcn, aarikoop van
nahrurterrein en andere incidentele uitgaven.

Het verwerven van nahrurterreinen
Met gelden uit cle Nationale Postcode loterij en andere incidentele baten zoals erfenissen en legaten
is voor een bedrag van ca 1.865 duizend euro aan nafunrterrein verworven. De belangrijkste
aankopen zrtn de Fûgelhoeke (met behulp van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en
Landschap SKIiL) en perceien grasland aan de Slinkewei te Workum. in 2û16-heeft ií Fryske Getr
percelen gekocht in de Huitebuursterbinnenpolder (HBB) met het doel dit te ruilen voor
natunrterreiuen in aangrenzende gebieden, it Fryske Gea is momenteel in gesprek met
geinteresseerde aangrenzende agrariërs om de ruil te verwezenlijken. Op dit moment lieeft dit nog
niet tot concrete afspraken geleid. Grond verworven in de transactie is fewaardeerd tegen
marktwaarcle en opgenomen in cle balans van It Fryske Gea, op het moment van realisatie van de
ruil worclt cle grond opgenomen oncler en gewaardeerd als natuurgroncl. It Fryske Gea heeft een
overbruggingskrecliet geregeld met het Groenfonds ter financiering van cle aankoop, aflossing van
dit krediet zal naar veru,'achting plaatsvinden middels biibetaling uit ruil en een veir,vachte biidrage
uit cle Subsidie Kr,valiteit impuls Natuur en Landschap (SKNL).

It Fryske Gea heeft haar aankopen voor de korte en lange termijn beschreven in haar
aankoopstrategie. Bij cle verwerving van natuurterrein binnen de Ecologische Hoofclstrucnlur kan
naast de subsidie een eigen bijdrage r.vorden gewaagd van l5o/o van de verwerving. Bii 100 hectare
per .iaar kan dat oplopen tot l5% van vier rnilioen euro is 600 duizend etuo per jaar. In het
verslagiaar is de bestemmingreserve aankopen grond om cleze reden aangevuld met2.2 miljoen euro
in het l'ermogell v¿ul. It Fryske Gea om zo aankopen zoals beschreven in de aankoopstrategie
mogelijk te maken.

Het uitvoeren van pro.iecten
Kosten van pro.jecten worden voor een groot deel gefinancierc.l met subsidies van cle Rijks en
Provinciale overheid, met Europees geld en van geneenten, bedrijven, instellingen en particulieren.
Wat riiet gesubsidieercl worclt, worclt gefinanciercl uit de bijzondere baten (NPL en andère bronnen)
dan wel reserves. Vanr,vege het onvoorspelbare aantal, tijclsdtrur en olnvang worclen pro.iecten tot
heclen niet in de Procluctbegroting opgenonen.

In 2Al7 zijn onder meer cle onderstaancte projecten afgerond:

./ lvlindervalidenpad Easterskar
'/ Bruggen Steggerdagvaart
,/, Weidevogels
,/ Pianvorming nicuwc pctgatcn Eastcrskar
,/ Otterfonds - Kraenlanswei fase 2 aanleg droge duiker
'/ Otterfonds - Westerdijk 2017 aanleg droge duiker
,/ Otterfoncls - Ottemawei aanleg rasters en duiker
'/ Laanbomen Rijsterbos II
./ Veehekken rverkboot
,/ Wanclelapp
,/ Aanschaf Picknicktafels
'/ Veensluisje Helomavaart
,/ Landhekken Toutenburg fase II
,/ Recreatieve belevinglJsselmeerkust
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Naast cliverse opgeleverde projecten heeft it Fryske Gea nog diverse pro.iecten in uitvoering dan r,vel
in ontwikkeling.

Eénvan de paradepaarcl.ies is het pro.iect Viifhuizen 'fan Swiet nei sâlt'. Een geleiclelijke overgang
van het zoete bimencliikse land naar de zoute Wadclerzee. It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân
werken satllen binnen dit proìect. Met als doel, impuls geven aan de nafuurontwikkeliñg,
visrnigratie, waterveiligheid, landbouw en recreatie in Noord-Fryslân. It Fryske Gea is binnen clit
ploject verantwoordelijk voor de buitendiikse natuurmaatregelen in Noard-Fryslân Bûtendyks.
Vanaf het nieuwe gemaal Vijfhuizen maken wij een zoet-zout overgang naar de Waddenzee.
Wetterskip Fryslân is verantwoordeliik voor de realisatie van het gemaal en cle brnnendijkse
maatregelen.

Bii de toelichting op de balans is een overzicht opgenomen van projecten die nog in uiwoering zijn.

Effecten
De effecten ziin verkregen met voornamelijk liquiditeit uit erfenissen. De opbrengsten van de
beleggingen worden gezien als inciclenteel gezien het onvoorspelbare karaktèr van deze
oplrrengsten . Deze inciclentele baten clienen ter ondersteuning van het resultaat van de structurele
baten en lasten van de vereniging, nu en in cle toekomst. Het beheer van de beleggingen is injanuari
2008 onder voorwaarclen in handen gegeven van Triodosbank. De uitgangspunten van Trioclosbank
ziin het waarborgen van clnurzaamheicl en verantwoorcl maatschappeliik haridelen. Tijdens het
proces van overgang bestond tiidelijk behoefte aan liquide midclelen. Een deel van de bestaande
portefeuille is toen niet direct weer ingewrld. Met onze adviseurs is regelmatig overleg naar
behoefte over de resultaten en onfrvikkelingen. Het beleid is gematigd defensiéf met eén ger,venste
samenstellingvan25o/o aandelen en75Yo obligaties met een risico beperkende spreiding. Periocliek
wordt gerapporteercl over de resultaten en de actuele samenstelling van de portefeuilie.
IJltimo 2017 is de samenstelling van de portefeuille 29o/o aanclelen enTlon vastrentende r.vaarclen.
De effecten zijn alle beursgenoteerd en ger.vaardeerd op basis van cle koersen per 3l decernber
2417.

Geplande investeringen
Naast de reguliere investeringen zijn we in2\fi gestart met cle onderhouclsr,verkzaamheclen aan de
kade vande lViidpleats. We verwachten dit in 2018 af te ronden. Daarnaast is It Fryske Gea gestart
met het plan om het bedriifsgebourv Wilcltskuorre in district West te renoveren. Uitgangspunt
lrierbii is clat het bedrijfsgebourv energieneutraal r.vorclt. Naar verwachtingzal de oplevering in 20lB
zrin. Er wordt nu naar rnogeliikheden gekeken om het personeel tiidetiik onder te Erengen op een
andere locatie.

Het resultaat
Het resultaat op struchirele baten en lasten betreft 159 duizend eltro. Door inclexering van de
pachtopbrengsten en door de groei van het ledenaantal ztin meer opbrengsten gegenereercl. De
wervingskosten en kosten beheer en administratie ziln in lijn met cle verwachting.

Het resultaat over de incidentele baten en lasten is nihil. De ontvangsten uit erfenissen en legaten
ziin conform vorig ìaar hoger dan begroot. De incidentele kosten verwerving en pro"jecten bèstaan
voornameliik uit kosten voor afgeronde pro.iecten en cle'verhoging van de biidrage voor het pro.ject
fan Sr,viet nei Sâlt.

De belangri.lkste aankopenin20lT zijn cle Frìgelhoeke (met behulp van de Subsiclieregeling
Kwaliteitsirnpuls Natuur en Landschap SKNL) en percelen graslancl aan cle Slinkewei te Workum.
In 20l6 heeft It Fryske Gea percelen gekocht in de Huitebuursterbinnenpolcler (HBB) met het doel
dit te ruilen voor natLrrirterreinen in aangrenzencle gebieclen. It Fryske Gèa heeft in 2017 een
overbmggingskrediet afgesloten met het Groenfonds ter financiering van cle aankoop, aflossing van
dit krediet zal naar verwachting plaatsvinden midclels biibetaling uit mil en een verwachte bijdrage
uit de Subsiclie Kwaliteit irnpuls Natuur en Lanclschap (SKNL).
Aankoop van de nafuurgronden heeft It Fryske Gea o.a. gefinanciercl met gelden uit de Nationale
Postcode Loterij, erfenissen, legaten en bijclragen/subsidies van derden.
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In h1n met voorgaande jaren heeft het bezoekerscentrum een zo goed als nentraal resultaat bereikt.
Dit heeft het bezoekerscentrum in Earnewalcl bereikt met een geáegen kostenbeheer en stabiele
huuropbrengsten. Vy'e verwachten dat in 2018 het resultaat vanhetbezoekerscentrum Earnewald zai
clalen als gevolg van ltet opzeggen vau het huurcontract door liet Frysk Lanbou Mnseum.

In 2017 ziin de beleggingsresultaten positief en is er een gering resultaat behaald. It Fryske Gea
verwacht dat aantrekkende beurzen in 2018 het beleggingsresultaat positief zulien beinvloedden.

Zaals in cle begroting 2018 vermeld, velrvachten wij in 2018 een resultaat waarbil kosten en baten
in balans 11þ rngt elkaar, we denken de tekorten op cle struclurele kerntaken op tè knnnen vangen
met de incidentele baten. De toekenning van de SNL vergoeding is vastgestelcl voor 2017 tot en met
2422.
Momenteel is er geen uitbreiding van de beleggingsportefeuille voorzien. Wel wordt er nog gekeken
gf .tigh nog kansen 

-voorcloen voor cle aankoop van natuurterreinen die nauw aansluiten op onze
huiclige terreinen of passen in het cloor ons gevoercle beleicl.

In 2018 is gee!..tiitbreiding van het personeelsbestancl voorzien wel ztjn er een aantal posities die
wegens naluurlijk verloop opnieuw ingevuld zullen worden.

Verhoudingen financieel jaarverslag

Kosten percentage lvervingskosten 2017 begroting 2At6

Som van de geworven baten
Wervingskosten
Kostenpercentage

Ditzijn de wervingskosten uitgedrukt in een percentage van cle soln v¿u1 cle ger,vorven baten.
De kosten van cle ledenwerving worelen foegerekencl aan cle kosfen fondsenu'erving voor het
percentage dat cle contributies deel uitniaken van de totale reguliere baten. Vercler wordt een deel
toegerekend van de personeelskosten en overige organisatiekosten op basis van tiid en middelen.

9.2t4
159
\.7 %

l 0. 768
10. t6l

94%

I0.768
448
4.2 %

PricewaterhouseCoopers
Accountants N-V
Uitsluitend voor
icleutific¿tiedoe'leinden

6.435
t44
2.2 %

7.758
7.223

93%

7.',t58
391
s.0%

8.109
t54
1.9 %

20t6

8.766
8.194

e3%

z016

8.766
418
4.8 %

Bestedingspercentage baten

Totale baten
Totaal besteed aan cle doelstelling
Besteclingspercentage

Totale lasten
Totaal besteed aan de cloelstelling
Bestedingspercentage

Percentage kosten beheer en administratie

Totale lasten
Kosten beheer en administratie
Percentage kosten treheer en administratie

2017 begroting

10.890 7.688
10.16l "7.223

93% 94%

l0
I

J 0l
94
8{) %

Dit ziin de totale bestedingen aan de cloelstellingen uitgeclrukt in een percentage van de totale baten.

Bestedingspercentage lasten 2Al1 begroting 2016

2017 begroting

De vereniging stelt zich tot cloel de kosten van beheer en administr atie zo laag mogelijk te houclen,
met als bovengrens l0ol0.
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Financiële nositie

Solvabiliteit

Eigen vermogen I totaal vermogen

Liquiditeit (quick ratio)

(Vlottende activa - voorraden + liquide middelen)/
kort vreemcl vermogen

2017
83%

2017

7.7
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2016
B2%

2016

3.t

De toename in quick f3ti9 tJ toe te schr.iiv g\ 39l de betaling in 2aú van cle aankoopverplichting
voor de HBB polder die It Fryske Gea in 2016 is uung*gooñ.

De jaarrekening beschriift rnet name de financiele resultaten van It Fryske Gea. De resulhten op hetgebied van natuurbescherming zijn. besclueven in het jaaiverslãÁ ." frét inue-ntariiati.ïerstag, aie
beide beschikbaar zijn via de we6site of op verzoek via kantoorl 

-

Drs. H.J. de Vries
Directeur

(Allehiernaindirverslt.tgverm.elclebeclragenzijneenveelt,oucl vctne¡ffo1.000,-- Hiercloorzijnnrogelijlc
enkel!".aJronding'sverschifien ont.et(utn. Deíergeí¡kencle ctjfers rü;, ;;t; nodig, acntgepast aan cle opstelling
t'cør 201 7. )
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Begroting Staat van baten en lasten 2018

(Bedrugen r' 1.000 euro's )

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedriiven
Balen van loteriiorganisaties
Baten van subsidies en overheden

Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor cle levering
van producter/cliensten

Overige baten

Som van tle baten

Lasten
Besteed aan de doelstellinsen:
- Beheren en verlryerven

natuurterreinen
Beheer
Verwerving en projecten

- Publiek, overheid en natuul
voorlichting eclucatie en
belangenbehartiging

Structurele kosten
Projectmatige kosten

- Verenigingszaken
Structurele kosten

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Saltlo voor financiële baten en lasten

Saldo frnanciële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Resultaat

t.995
50

938
5.272

-Tfi-5

1.264

lJ-le

4.511
2.363

1.969
50

2At

6.874

2.019

20r

9.094

l78
372

9.707

- 125

125

IB
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Besluit ggedke.uringjaarygkening door de Raad van Toezicht van vereniging It Fryske
Gea op 17 april2018 te Olterterf.

In artikel 2l lid 4 van de statuten van vereniging It Fryske Gea is het volgende opgenomen:

Asn de goeclkeuring vqn de Rqqd t'cut Toezicht zijn onderworpen cle beshdlen vcm hel. Beshnu.
omtrent de begroling en de.jaarrekening.

Hierbii besluit de Raad van Toezichq dat het.jaarverslag en cle jaarrekening van het jaar 2Aú,
gedagtekend 17 april 2018 zijn goedgekeurd

Olterterp, 17 aprrl 2018

De Raad van Toezicht van vereniging It Fryske Gea
narnens deze,

H. Wubs (voorzitter Raad van Toezicht)

2t
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Jaarrekening

Boekjaar 2017
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Balans per 3l december 2017
(na voorgestelcle resultaatbestemming)

(Bedrugen * 1.000 euro's )

Activa

Vaste activa

3l-12-2017 3t-12-2016

MqÍeriële vasle acliva
L Onroerende zaken
2. Inventarissen
3. Andere vaste bedrijfsmiddelen

in uitvoering en vooruitbetaling
op materiële vaste activa

4. Veestapel

Finqn cì ël e vas le q c I it'ct
5 Deelnerning Noorderleegsbuitenveld
6. Effecten
7. Overige vorderingen

Vlottende activa
8. Voorraden

Pro.jecten
Debiteuren

4.033
94A

39
l3

4.t79
973

t4

3.086
40

20

5.025

3.126

t0.427

I 8.578

Pricewa terhouseCoopers
Accourìtants N-V.

Uitsluitend voor
idetrtifi catiedoeleinderr

5.166

3.0q4

10.401

18.661

3.094

l6
64

9.
t0
ll

Diverse vorderingen
Liquide midclelen

319
5.329
4.7 59

166
1635

4 992

24
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3l-12-20t7 3l-12-20r6
Passiva

l2 Reseryes en fonel,sen
Continuileitsreserve
Bestemmingsreserves

Bestemrningsfondsen

13. Langlopende schulden
Lening

7.333
7.178

/. JJJ
7.019

14.51 I
905

2.566
817

t4.352
905

t 5.257

2t

3.3 83

14. ,Schtilden op korte termijn
Projecten
Crediteuren
Overige schulden

t52
339
860

-1rÆ6

1.811

1.351

I 8.578

PricewaterhousêCoopers
Accountants N.V.
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Staat van baten en lasten 2017

(Bedrugen " 1.00A euro's )

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies en overheden *

Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering
van proclucter/cliensten

Overige baten

Som van de baten

Result¿at 2017 Begroot 2017 Resultaat 2016

2.2t9
4

937
6.054

8t5
50

937
4.633

2.331
4

937
4.838

1.570
106

9.2t4 -GV15

1.253

-7t3Bg

8.109

2.100
92

i0.301

6.239

1.77 6

t79

8.194

154
418

-E:166

t. s35

60
.-

I ):/)

-T595

10.890

Lasten
Besteed aan de doelstellineen:
- Beheren en verwerven

nahrruterreinen
Beheer
Verwerving en pro.jecten

- Publiek, overheid en natnur
voorlichting educatie en
belangenbehartiging

Structurele kosten
Projectrnatige kosten

rF

4.526
3.509

4.222
700

1.873
¿3 I

i9t

4.325
1.914

t.649
t27

ttv
- Verenigingszaken

Structurele kosten

Wervingskoste
Kosten beheer

n
en administratie

Som van de lasten

Saldo voor financiële b¿ten en lasten

Salclo financiele baten en lasten

S¿ltlo van baten en lasten

Result¿at

1.778* l4l

201

8.035

t,925

201

r0. l6l

159
448

lõ.768

122

i7

--139

4.922

2.110

l9l

7.223

t44
391

7.758

9B

70

28

159 28

* ,\tbsiclies ett kosten ,-an ttanliope-tl eil projecteu vt,orclen niel meegenonten itt cle begrolirtg cloor gebrek actn
zicly.oy ottlvang en datum van realiseri¡rg, Alleen de be.steding voi cle ter be.schikkitlg ,stacltnde ntì'tlclelen vctn
cle NaÍionale PosÍcode Lolerij-zijnv'el hegroot onttlctt cleze reãelijket'v'ij.s zijn tevooÈien. Dit is 700 bìj
Beheren en vetnren)en, en 237 bij projeclntalige lrosten Publiek,-ot'crheicl en nafuur.
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(Bedragen * 1.000 euro's )

Bestemming saldo van baten en lâsten:
Toevoeging/onttrekking aan:

Resultaat 2017 Resultaat 2016

Bestemmingsreserve gebouwen
Bestemrningsreserve activa bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve activa doelstelling
Bestemmingsreserve waardeverschi I beleggingen
Bestemmingsreserve aankopen grond
Continuïteitsreserve

Som van de geworven baten -Tsq

832
2.033

3
-42

-t.239
8

I.595

-28
-141

4
-t I
335

27
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Kasstroomoverzicht volgens inclirecte methode
(Berlrøgen * 1.A00 euro's)

Kasstroom nit o¡lerationele activiteiten
Resultaat

Aonpctssingek v-oot';

Afschrijvingen (en overige waarde veranderingen)
Mutatie voorzieningen

l'eranderingen in v,er/elcapi la a I :

Mutatie operationele vorder ingen

Mutatie voorraden

Mutatie projecten

Mutatie operationele schulden

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investering materiele vaste activa

Desinvestering rnateriele vaste activa
Mutatie financiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-316

-4

217

-2.186

-t2t
-3

179

2.268

2017 2016

158

-2.288

-t.721

-301

1.789

-¿35

4.992
-¿)J

4.759

PricewaterhouseCoopers
Accountants N-V-

Uitsluitend voor
identificatiedoelt inde¡

1.595

409 344

-t27

2.323

-286

l8
-33

-2.421

44

21

-10

4.t35

-2.356

-10

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie uit langlopende schulden

Aflossingen van langlopencle schulden

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmicldelen

Toelichting op de geltlmiddelen

Stand per I januari

Mutatie

Stancl per 3l december

1.800

-l I

1.7 69

3.223

1.7 69

4.992
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Toelichting op tle balans en de staat van baten en lasten

Algemeen

De activiteiten van lt Fryske Gea bestaan voornamelijk uit natuurbeheer, alsmecle het beheren v¿rn
onroerende zaken. It Fryske Gea is enig aancleelhouder van Noorderleegsbuitenveld BV. Gezien het
gerin_ge b_elang in cle.jaarrekening van It Fryske Gea is afgezien van coñsolidatie op basis van art.
2:407 BW.

I'et'gcIiiking meI voorguancl iuar
De gehanteerde grondslagen van waarclering en resultaatbepaling zi-jn ongewiizigd ten opzichte van
r,'oorgaand.iaar-. D¡r vergeliikende cijfers over 2016 zlinwaar nodig aangepast aan cle opìtelling van
de ciifers van2017, clit als gevolg van de aangepaste richtliin e50 ãie vãn kracht is voor
verslagiaren die aanvangen op of na I januari 2017. Verrnogen en resurltaat zijn hierdoor niet
gewijzigd. Alle bedragen zijn een veelvoud van 1.000 euro.

l/erbonclen psrtiien
Als verbo¡rden partii worclen aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenliike zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kumen uitoefenen worden aangemerkt als verbonclen partii. Ook cle
statutaire directieleden, Bestuur, ieden RvT en andere sleutelfunctionarissen in het rnãnagernent van
It Fryske Gea en nauwe verwanten zijn verbonclen partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
nortnale marktvoorwaa¡den zijn aangegaan. Hiervan worch toegelicht de aard en cle omvang van cle
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Toel i c ltt in g o p lte I lcq ss lroom ot, erzi cht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens cle inclirecte rnethode. De geldrnidclelen in het
kasstroomoverztcht bestaan uit de liquicle micldelen. Transacties rvaarbrj geen instroom of uitstroom
van kasmidclelen plaatsvindt. waaroncler financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De waarde van de gerelateercle activa en leaseverplichting zijn in cle toelichting van
balansposten verantwoord.

Ontvangsten r.rit hoofde van interest, ontvangen diviclenden en winstbelastingen zijn opgenomen
oncfer cle kasstroom r.rit operationele activiteiten.

Schqlfingen
Om cle grondslagen en regels voor het opsteilen van de staat van baten en lasten te kunnen
toepassen, is het nodig clat de clirectie van It Fryske Gea zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat de directie schattingen maakt clie essentieel kunnen zijn voor de in cle staat van baten
en lasten opgenomen bedragen. Inclien het voor het geven van het in art. 2:362lid I BW vereiste
inzicht noodzakeliik is, is cle aard van cleze oorclelen en schattingen inclusief cle bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bi-i cle toelichting op cle betreffencle.iaarrekeningpoiten.
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Grondslagen voor waartlering van activa en ¡rassiva

Algemeen
Dit verslag is opgesteld in overeensterruning met de richtllin voor t'ondsenwervende instellingen
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

Activa en verplichtingen worclen in het algemeen geu'aardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingspriis of de actuele waarde. Indien geen speciäeke waarderingsgronclslag is verrneld
vindt waardering plaats tegen de verkriigingsprijs. 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 gronclslagen van rvaardering en resultaatbepaling
ziln gebaseerd op de veronderstelling van continuileit van de vereniging.

Onroerencle zaken
Met ingang van 1996 worden de nafuur- en agrarische terreinen pro memorie gewaardeerd. Reden
hiervoor is, dat nagenoeg alle terreinen worden verworven met volledige overheidssubsidie met als
doelstelling ze als naluurterreinen te beheren en te behouden. Bij evenluele verplichte verkoop
(algerneen maatschappelijk belang) is sprake van een terugbetalingsverplichting. De actuele waarde
vau de natuurterreinen is zeer nioeiliik vast te stellen. In het huiclig boekjaar is naftrurgroncl
aangekocht, gebruik makend van de regel uit RJ 650.201 worden deze aankopen ten laste van het
resultaat gebracht.

Het aantal hectares nahrlrterrein in beheer op 3l december 2017 is20.657 (was 20.591 hectare).
Hiervan is in eigendo m 9 .328 hectare. De verzekercle waarcle van de gebouwen is euro 23 . 5 84 (was
nlÍimo 2015 euro 22 759). De toenarne is voornameliik het gevolg van indexatie van de verzekerde
sorn er zijn geen nienwe grote gebour,ven aangekocht.

De gebour.ven en opstallen worden gervaardeerd tegen de historische kostprijs, verminderd met cle
cumulatieve afschriivingen. Er wordt lineair afgeschreven op basis van de gebmikelijk te
venvachten economische levensdnur. Voor de toekomstige kosten van groot onderhond aan de
bedrijfsgebonwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten gemaakt in het
boekiaar worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord en in rnindering gebracht van de
besternmingsreserve voor groot onderhoucl

Er wordt rekening gehouclen met de bijzonclere r,vaardevermincleringen die op balansdatum worclen
verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere
r,vaarcleverminder rng r,vorclt verr.vezen naar onderstaande p ar agraaf.

Inyentcu'is,sen
De inventarissen in cle terreinen en op kantoor worden gewaardeercl tegen cle historische kostprijs
vermindercl met cle cumulatieve afsckijvingen.
Er worclt lineair afgeschreven op basis van cle gebruikelijk te verrvachten economische levensduur.

It Fryske Gea rnaakt gebruik van uitzoncleringsregel RJ 650.201. Daarin staat:
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbii het verantrvoorcl kan zijn een investering ineens
ten laste van de staat van baten en laSten te boeken. Deze ornstandigheden kunnen zich voorclien
inclien een fondsenwervencle organisatie in hetkacler van cle cìoelstelling een actief verwerftiiaarvan
cle toekomstige exploitatie negatief is en cle organisatie het beleicl lieeft dit actief nooit te
vervreemden. Een voorbeeld is een fondsenr.vervende natuulbeheerorganisatie die in het kader van
haar doelstelling nafur.rrgebieden aanschaft (eventueel rnet behulp van subsidie) met het cloel deze
zelf te beheren. De natuurbeheerorganisatie heeft het beleicl cleze nahrurgebieclen niet te
ven'reernden en cle toekomstige exploitatie van deze gebieden is negatief.

inu en
De vaste beclrilßmiclclelen in uitvoering en vooruitbetaling op materiële vaste activa worden
gewaarcleerd te gen de historische kostpri-j s.

30
PricewatetlrouseCoopers
.{ccourltânts N.V.

Uitsluitend voor
rck:ntificaticcloeleindt n

Æ
pwc



VeeslqÍ¡el
De veestapel.wordt bii eerste verwerking gewaarcleercl tegen verkrijgingsprijs. Vervolgens worden
deze gewaardeerd tegen acfuele waarde. Waarcleveranderingen wor:den rechìsfteeks in-cle staat van
baten en lasten verwerkt.

B ii z o n d er e u: a e rcl et¡ e rm in cl e r in q en v e n v a s t e a c I it ct

It Fryske Gea beoordeelt op iedere balansclatum of er aanwijzingen ziin dat een vast actief aan een
bif zordere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien deryelijkè indicati es aanwezíg zijn,
r,vordt de realiseerbare waarde van het actief vastgestelcl. Indien heiniet rnogelijk is cle reãlisäerbare
waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt cle realiseerbare waardõ bêpaald van de
kasstroomgenererende eenheicl waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering
is sprake als de boekwaarcle van een actief hoger is clan cle realiseerbàre waarde; cle realiseerbare 

-
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en cle beclrijfswaarde. Een bijzonder
waardevermincleringsverlies wordt clirect als last verwerkt in de staat van bâten en lasten oncler
gelilktiidige verlaging van cle boekwaarde van her betreffende actief.

De opbrengstwaarde rvordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst, als
die er niet is, wordt de opbrengsfwqa¡cle bepaalcl met behr.rlp van de actieve maikt r,vaarblj
normaliter de gangbare bieclpriis gelclt als markçrijs. De in aftrek te brengen kosten bU het bepaie¡
van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op cle geschatte kosten die rechtstreeks kunnen-worden
toegerekend aan de verkoop en noclig zijn om de verkoop te realiseren.
Voor de bepaling van cle bedriífswaarcle worclt een inschatting gernaakt van de toekomstige netto
kasstromen bii voortgezet gebruik van het actief/de kasstroomgènererende eenheid: ue.uõlgens
lvorden deze kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet worclt gehanteercl.-De
disconteringsvoet geeft geen risico's weer waanllee in de toekornstige kasstromén al rekening is
gehouden.

Indien wordt vastgestelcl dat een biizonclere waarclevermindering die in het verleclen verantwoord is,
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekrvaarde van cle desbetreffende
activa. niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zott zi-in indien geen bfzondere
waardeverminderirig voor het actief zou zijn verantwoord.

Deelnemingen
Deelnerningen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaarcleerd volgens
de vermogensmutatiemethode (nettovennogenswaarde). Wann eer 2Ao/o of rnee-r van de stemrec,-hten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De-nettovermogenswaarde worclt berekend volgens de grondslagen clie gelden voor deze
ontlerneming: voor cleelnemingen waarvan onvolcloendè gegevens bescliikbaar zijn voor aanpassing
aan.deze.grondslagen, worclt uitgegaan van cle waarcleringsgrondslagen van de clesbetreffencli
deelnerning.

Indien de waardering van een deelnerning volgens de nettovermogenswaarcle negatief is r,vordt deze
op nihil gewaarcleerd. Inclien ell voor zover It Fryske Gea in cleze situatie geheel of gedeelteliik
instaat voor cle schulclen van cle cleelnerning, dan wel het stellige voornemen heeft dãdeelneniing tot
betaling van haar schulden in staat te stellen, rvorclt hiervoor eén voorziening getroffen.

De eerste rvaardering van gekochte deelnemïngen is gebaseerd op reele waarcle van cle
identificeerbare activa en passir,'a op þgt moment van de acquisitfu. Voor de vervolgwaardering
rvorclen grondslagen toegepast die gelden voor deze.faarrekèning, uitgaande van de waarclen bli
eerste r,vaarclering.

Eú'ecten
Effecten worclen bii 

-eerste 
verr,verking gervaarcleerd tegen reële waarcle. Effecten die ondercleel zijn

van de handelsportefeuille worden gervaardeerd tegen reële waarde. Waarcleveranderingen worden
rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.
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Voorraclen
De voorraden grond- en hulpstoffen worclen gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing
van cle FlFO-rnethode (fir.st in, firsl otrl) of lagere opbrengstwaarde.

De verkri¡gings- of vervaarcligingsprijs bestaat uit aile kosten die samenhangen met de verkri.fging
of vervaardiging alsrnede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun
huiclige staat te brengen.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkooppriis onder aftrek van direct toerekenbare
verkoopkosten. Bil de bepaling van de opbrengstrvaarde wordt rekening gehouden met de
incourantheicl van de voorraden.

Vorc/eringen
Vorderingen worden bii eerste verwerking gewaarcleercl tegen cle reële waarc{e van de
tegenprestatie.
Vorderingen lvorden na eerste verr,verking ger,vaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vorclering.

On cl erhand en proi ec ten
De post onderhanden proiecten in opclracht van clerden bestaat uit het saldo van gerealiseercle
projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing verr,verkte verliezen en reeds
gedeclareercle termiinen. Onderhanden projecten rvorden afzonclerlijk in de balans onder vlottende
activa gepresenteerd. Indien het een creditstand vertoont wordt deze gepresenteerd onder
kortlopende schulden.

Liøuide micldelen
Liqr.ride micldelen bestaan uit kas, lranktegoeden en deposito's rnet een looptijd korter dan twaalf

middelen worden gewaardeerd tegen cle nominale waarde.maanden. Liquide

þ'oorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdw.ingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, lvaarbii het waarschijnlijk is dat een uitstroom van rnicldelen nooclzakeliik is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die nooclzakeliik
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te rvikkelen. De voorzieningen worclen gewaardeercl
tegen de nominale r,vaarde van de uitgaven die naar venvachting noodzakeliik zijn orn cle

verplichtingen af te wikkelen, tenzi-i anders vermeld.

Overise voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale rvaarde van cle voor de afwikkeling
van de voorziening naar verwachting nooclzakeliike uitgaven.

Schulclen
Schulden worclen bii cle eerste verwerking gewaarcleercl tegen reële waarcle. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in cle waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gelvaardeercl tegen geamortiseerde
kostprijs, ziinde het ontvangen bedrag rekening houctend met agio of clisagio en onder aftrek van
transactiekosten.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten r.vorden
verantwoord voor zover zij op balansdaturn zijn gerealiseerd en verliezen en risico's zodra ztj
voorzienbaar zijn. Nalatenschappen worden verantwoorcl in het jaar w'aarin cle omvang met een
reclelilke mate van zekerheid kan r,vorden vastgestelcl. Projecten met claaraan verbonden subsiclies,
particuliere bi.iclragen en kosten worclen in het resultaat verantwoorcl in het.jaar waarin het pro.lect
daadwerkeliik is afgerond. De eigen bijdrage welke gefinancierd worclt vanuit de NPL worãt in het
jaar van de subsidiebeschikking verantrvoord. Op basis van de RJ22l dienen pro.jectresultaten
hrssentrjds (POC) te worden verantwoord indien deze betrouwbaar kunnen rvorclen bepaald.
Aangezien de proìectopbrengsten geliik ziin aan de pro.jectkosten worden de opbrengsten en kosten
van pro.jecten pas verantwoord bij de afroncling van het project.

þ'erkooplco,çÍen en qlgemene beheerkosten
Onder verkoopkosten en algemeen beheerkosten worden die kosten verstaan clie ten laste van het
.jaar komen.

.4fschriÌvingen op materiële vasIe ec\it'ct
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekornstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt
niet afgeschreven. Inclien een schattingsrvilziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, clan
rvorclen cle toekornstige afschriivingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van rnateriële vaste activa zl.in begrepen onder
de afschrijvingen.

P ers on e e I s b e I on i n qe n
Lonen, salarissen en sociale lasten r,r'orden op grond
staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigcl

van de arbeidsvoorwaarclen verwerkt in de
zijn aan werknemers.

Pensioenen
Het personeel is verzekerd bii een beclrijfstakpensioenfonds. Deze pensioenregeling zou kunnen
worden aangemerkt als een toegezegd-pensioenregeling. Oncler een toegezegcl-pensioeruegeling
wordt verstaan een regeling waarbii aan werknemers een pensioen wordt toege2egd, waarvan cle
hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en clienstiaren. Echter bií het in gebreke blilven van clit
foncls bestaat geen directe verplichting tot het aanvullen van pensioenen anders dan een verhoging
van prelnres.

Onder verwiizing naar bovenstaancle rvordt de pensioenregeling verantlvoord als een toegezegcle
biiclrageregeling, te betalen premie w'ordt als last in de staat van baten en lasten en verschulcligcle
premies als verplichting op de balans opgenomen.

Ov e r h e id s s u bs it{ ie.ç

Exploitatiesubsidies worden als bate verantr,voorcl in de staatvan baten en lasten in het.jaar waarin
de gesubsiclieercle kosten ziin gemaakt of opbrengsten zijn gederfcl, of wanneer een gesr.rbsidieercl
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten r,vorclen verantwoorcl als het waarschijnlilk is dat
cleze worden onrvangen. Subsiclies inzake pro.jecten worclen veranfwoord bij afronding c.q.
oplevering van het prb.iect. Subsiclies rret betrekking tot investeringen in rnateriele vaste activa
worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onclerdeel van de afschrijvingen
verrverkt in staat van baten en lasten.

Renlebalen en rentelssÍen
Rentebaten en rentelasten worden tiidsevenredig venverkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van cle betreffende activa en passiva. Bij cle venverking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met cle verantwoorde transactiekosten op cle ontvangen leningen clie als onderdeel van de-
berekening van cle effectieve rente worden meegenomen.
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Toelichtins on de balans

(Bedrsgen * 1.000 euro's )

Activa

Vaste activa

Materiële vaste acliva

Onroerencle zaken

Stand per I ianuari 2017

Verkriigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarcle per I januari20ll

Mutaties
lnvesteringen en verwervingen
Hierop verkregen overheiclssubsidies
Eigen biiclrage / resultatenrekening
Afschrijvingen

Stancl per 3l december 2017

Verkrijgingsprijs
Cumu latieve afschri j vingen

Boekwaarde per 3l december 2û17

De gebour.ven zijn noclig voor de bedriifsvoering.
de bedrijfsgebourven en het Bezoekerscentrum It
vau de cloelstelling.

2.039

Dit betreft onder andere het kantoor te Olterterp,
Wiicl. De naluurterreinen ziin activa in het kacler

Gebouwen Natuur-
terreinen

2.039

Totaal

708
568

3

I
5.7 47

- 1.568

2.140

l0

- 156

2.039 4.t'79

t0

- 156

-146 -t46

5.157
1.724

3.718
-t.724

1.994 2.û39 4.033

In 2016 is een strategische investering in terreinen gedaan van met als doel dit terrein te ruilen voor
aangrenzende percelen nafuruterrein, een verantwoorde eigen biidrage betreft dan ook voornameliik
reecls geruilde percelen vûûr nafuurgrond. Omdat het hier een ruil met meerdere partiien betreft ziin
nog niet afgeroncle ruilingen niet verwerkt in het resultaat.

Conform RJ 650.201 worclen natuurgebieclen die in het kader van de doelstelling worden
aangeschaft met het doel cleze zelf te beheren, waarvan het beleid is om cleze natuurgebieden niet te
vervreernden en waarvan de toekomstige exploitatie negatief is ineens ten laste van het resultaat
verwoord.

Er worden afschrijvingspercentages gebruikt van globaal 5Yo tot l0o/0. Daarbii worclt gelet op de
dunrzaamheid van het gebotrw en of de verbouu'ingsiuvesteringen.
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2. Inventarissen

Stand per I januari 2017

Verkri jgingsprijs
Cumulatieve afschri jv ingen

Boekwaarde per I janr"rari2017

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Stand per 3I december 2017

Verkrijgingspri js
Afschrijvingen

Balans per 3l clecember 2017

Mutaties
Investeringen en verwervingen
Hierop verkregen overheiclssubsidies
Eigen bijdrage / resultatenrekening
Afschrijvingen

Stand per 3l clecember 2017

Verkri jgingspri js
Cumulatieve afschri-j v ingen

Boekr,vaarcle per 3l clecember 2017

Terrein Kantoor Automatisering Totaal

2.371
- 1.432

t06
-78

100
-94

2.577
1.604

939 28

9

-12

6 973

221
-17

- 234

7

-7

237
-17

- 253

30 3 -30

2.592
- 1.683

I l5
90

107
- l0l

2.814
- 1.874

909 25 6 944

De inventaris terreinen bevat onder andere landbouw- en bosbouwwerkfuigen, tractoren en boten.
Deze inventaris wordt nagenoeg geheel direct aangewend ten behoeve van cle cloelstelling (activa
doelstelling). De kantoorinventaris en inventaris automatisering zifn nodig voor cle bedrijfsvoering

De aßchrilvingspercentages variëren van l0% tat 25yo afhankelijk van de geschatte economische
levensduur van de inventaris.

3. Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaling o¡l materiële va.ste activa

Gebouwen Terrein
inventaris

Totaal

Stand per I januari 2017

Verkri jgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per I .januari 2017

28 ll 39

28

28

ll 39

39ll

28
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De post.vaste beclriifsrniddelen in uitvoering en vooruitbetaling op materiële vaste activa betreft cle
investering aa1 d9 kade van liet bezoekerscðntrum Alde Feanei óe Wiidpleat" ãü ¿" âoofeg van eenbr,g bii Noarderleech. Deze pro.iecten zullen in 20rB worden afgeroncl.

Veestapel

Het verloop van de veestapel in 2017 in aantallen is als volgt:

0l-01-17 geboren dood afgevoerd aankoop verkoop 3l-12-17

Hooglanders
)4 3 5 lq

115 li5 l5 ?R gc)

Zuid
Schapen
Zuíd
Paarden
Zuid
Noord
Totaal

43 IJ 21 35

t68

0

op 3l december 2011 is de veestapel gewaardeerd op onclerstaande bedragen

District
Noard

District
Sûcl

Totaal
nnntnl

Beclrag

Hooglanclers
Schapen
Paarden

Balans per 3 I december 2017

De veestapel wordt aangehouden
fanna in bepaalcle gebieden en is

5. Deelneming

Balans per I .januari 2017
Aa¡cleel in resultaat van cleelneming

Balans per 3l decernber 2017

l9
l68
35

l9
r68
l0t

5

3
566

l3

voor begrazing te' behoeve van het bevorderen t"";;;;"1ï
dienstig aan de cloelstelling.

Finønciële vusle actit a
Alle vorcleringen die in de financiële vaste activa zijn opgenomen hebben een resterencle looptr.¡d
langer dan een jaar.

Het Noorclerleeqsbuitenveld BV
Dit betreft een 100% dejlneming in Noorclerleegsbuitenveld. De negatievb waarde van de

-d,eelneming 
à.etrro 3.687 is in mindering gebracht op de vordering die it Frygk; C.o'[""n op her

Noorderleegsbuitenveld.

Koöperaasie Doarpenlân
In 2015 is de.Koöperaas.ie Doarpenlân door It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland opgeric¡t
y:q.t cl" inrichting van het landeliik gebied. Per i.ianuari 2018 heeft de^Raad van Toeiichr van de
Koöperaas.¡e, lla een evaluatie op levensvatbaarlieicl, besloten om cle Koöperaasje Doarpenlân een
slap.end bestaan te laten leiden. Dit orn kosten te mininaliseren en cleze organisätl. 

"ritirt 
de hand te

hebben zodra de tiid hier rijp voor is.
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6 Effecten

P:".^T::::::jf_:::tqi¡ rn,.r voornamerijk tiquiditeir uir erfenissen. De opbrengsren van cteuetçggrlgen worden gezlen als lncldenteel gezien het onvoorspelbare karakier uaí d"."opbrengsten . Deze iniidentele baren die;;n-;,t;;;J;;J;;tìiiTäñi", resultaar van de srruchrretebaten en lasten van cle vereniging, nu en in de toekomst. 
--o ' - - ¡

Ultimo 2017 is de sanenstellingîan de portefeuiue: lgo/o aandelen enTlo/o vastrentende waarden.De. effecten ziin alte beursgenor-eerd en je-aã;&;,:á ;; ilË;ää. lo"rrä,, !-"? îï-åä'.,ou.,2017.

Portefeuille Vereniging It Fryske Gea l-l-2t)17 aankopen/ ongerealisee rd 3l-12-2017
verkopen resultaat

Aandelen
Obligaties

Subtotaal

8. Voorraden

9. Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze clebiteuren

Totaal

93t
2.163

---f -094

22
-33

905
2. l8t

-48
5l

-l I 3.086

7 Overige vorderingen

onder de overise vorderingetis een lening aan landschapsbeheer Friesland verstrekt voor een

$i:ru;l;fõ +o dui."nã È;,ir";;;;;"; ;r,p;k;!;;;;;î;;"", d;;;d"p;,".ìitue., rooptiid

Vlottencle activa
De reele lvaarde van cle.vorderingen benaclert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopenclekarakter ervarl en het feit datwair nodig voorzie,ring;n;õ;*b;oid,d;iñ;i;;äå

De voorraden bestaan-grotendeels uìt voorlichtings- en prornotiemateriaal als folders e1boekjes. Op3l december 2AI7 is dé voorraad op euro 20 du;7ánclÀã;;;;J";;

3l-12-2017 3l-t2-2016

178
-t2

--i66

332
- l3

319

De voorziening dubieuze debiteuren is vastees^teld op basis van inventarisatie van cle openstaandevorderingen op debiteuren per 3l december-201 7.
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10. Diverse vorderingen

Te verrekenen subsidies Provincie verwervingen
Te verrekenen subsiclie Programma Beheer
Te verrekenen strbsidie NB-wet
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen erfenissen en legaten
Lening personeel
Te ontvangen rente
Te ontvangen opbrengsten terreinen
Kruisposten Noorderleegsbuitenveld BV
Diversen

3t-t2-20t7 3I-12-20t6

65
4.076

r32
36

829

65
3.628

109
t2

t.178
6

l8
t2
t3

122

5.163

5
l2
t3

t6l
Totaal 5.329

Van erfenissen en legaten is de looptiid onbekend en rnoeilíjk in te schatten. Alle overige vorderingen
hebben een looptifd korter dan een.jaar.

l l. Liquide miclclelen

Kas/PayPal
Rabobank
Rabobank Jeugdkampen
Rabobank Beclri j ßBonusRekening
Rabobank Leclengelden
iNG
ING Vermogen Spaarrekening
ING Zakelijke Bonus Spaarrekening
Triodos/ABN AMRO

31-12-2017

7
l. 133

3t-12-20t6

3.056
2

l9
209
29

3t4

4.759 4.99¿

J

5
67s

I
'764

7
l5

258
29

238

Regelmatig vinden -overboekingen plaats naar cle spaarrekeningen van ING en Rabobank. Er wordt
gestreefd naar een laag rekening-cóurantsaldo en een zo hoogäog*illr. uJ¿o opã. 

-**
spaarrekeningen.
Gezien b.tlgg:.liquiditeitssaldo van de laatste.ialen^ls.geyerkt aan het opstellen van een rreasury-
stahrut. In 2014 is hier .nale.r uqïl aan gegeven, in 20li is het statuur geioerst op actualitei t, deie
toetsrng. op actualiteit vindilaarlijks plaals. De aan,,vezige liquic{e midd;l; .t*tit.iïrli.
beschikking r,an It Fryske Gea. -
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Pøssivu

12. Reserves en fondsen

Reserves

Stand per 3l clecernber 2017

Stand per 3l decernbe r 2017

eontinuileitsreserve
Het resultaat van de strucfurele baten en lasten en het afbreukrisico.daarin, heeft het Besturu doenbesluiten te streven lìaar een contínuiteüsr.äru. van euro ti.g00 duizend. De achterlieeencle

i;iïlf"h:,ä#,i.i*'p;'t";;i;ruiiË'ìi-'"; slä*'i""rîíiJn*áoo,gäu"";oä;,=,ädhoudi'g
De aanbeveling die het c.entraal Bureatt Fonctsenwervi'g geeft voor- een co.tinuïteitsreserve voorrrslco s op korte termijn is l,5 rnaalà" iooiì¡r.r. t orr.n-uãnïå îàrkorgonisatie. De kosten van de
ir:::î-åiì:'gie 

beclragen in'zoìiãu,ã i.i^ij ¿,iii."ï.'il;;;;;,îo,,,.n op een becrrag van ca e,Ìro

Stand per I ianuari20lT
Bestemnting resuhaat lopend boek jaar

Stand per 3l december 2017

Stand per I ianuari 2017
onttrekking oncrerhoucr kacre bezoekerscentrum Arcre Feanentsesternrning resulraar lopencl b;;tj;;"--""
Stand per 3l clecember 2017

pî.Tï.ïjnîs_.iserye gn ertise 
t'172

J':::f :?ii;i":åå'å:ï,îlii:î'åm*î termiin onderzoeken door crerden nodig. waarvoor

Stand per I ianuari 2017Onttrekkingen 34

7.333
0

/.JJ'

---f3r

2

IN

t.200
-28

34

39

tr1Hr
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Besternmirgsreserve aankoÞen grond
Sinds 2004 wordt traclitioneel natuurgebied niet meer door Riik en Provincie gesubsiclieerd. Dit
betekent, dat die aankopen uit eigen rniddelen moeten worden bekostigd. De aankopen in 2017 zijn
gefinancierd met NPL-rniclclelen, giftcn cn eigen br¡dragen gefinanciercl uit o.a. legateu en overige.

Stand per 1 januari 2017
Onttrekking aankoop
Toevoeging lopend boekiaar

Stand per 3l clecember 2017

Reserve activa bedriifsvoerine
Alle gebouwen, vee en inventaris zijn benodigd voor de bedrijfsvoering/doelstelling

361
-1.865
2.200

696

Stand per I januari 2017
Mritatie onroerende zaken
Mutatie inventaris terreinen/kantoor
Mutatie veestapel

Stand per 3l december 2017

Reserve activa doelstelling

Voorraden in het kader van de doelstelling per 3l clecember 2017
Voorraden

Met eigen verrnogen gefinancierd

Het verloop is als volgt:
Stand per I .ianuari 2017
Mutatie voorraclen

Stand per I .ianuari 20I7
Toevoeging

Stand per 3 I clecernber 2017

-l l8
l.)

-1

5.r66

20

-t4l
.0255

20

t6
4

Stand per 3l december 2017 20

Besternmingsfonds Mw. W. J. Heymeiier

In 201I heeft cle vereniging een erfenis ontvangen van Mw. W. J. Heyrneijer. In het testament
w'orclt aangegeven dat cle middelen becloeld zijn voor projecten in cle Lindevallei en cle Alcle Feanen.

905

905

Reserves en fontlsen totaal
Continurteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfoncls

Totaal per 3l clecernber 2017 15.416

Mutaties in bestemmingsfondsen vinden alleeri plaats onder de beperkende yoorwaarde dat cleze
goeclgekerircl dienen te zijn door het Bestuur.

7.333
7.178

905

40

Ær
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t3. Langlo¡lende schulden

Lening I
Lening II

Stand per
3t-12-2017

Aflossings- Resterende
verplichting- looptiicl > I

2018 iaar<5jaar

ll
1.800

ll 1.800

PricewatelhouseCoopers
Accountants N.V
Uitsluitend voor
ic{entificatiedoeleinden

Resterende
looptijd > 5

Jaar

lt
1.800

l.8l I

Aflossingsverplichtingen binnen l2 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht
zijn opgenomen onder de schulden op korte tenni.jn

Lening I
Lening I betreft het langlopencle cleel op een lening die is afgesloten voor de aankoop van een
perceel grond dat uiteindelijk via schenking zal worden overgedragen. Betreffende lèning zal
worden.atgelost in 5 jaarliikse termiinen van euro 10,5 duizend. Aflossing op de lening vind plaats
door midclel van kwijtschelding van aflossing en rente (schenking).
Het deel dat fur 20lB zal worden afgelost is opgenomen onder schulden op korte termijn.

Lening II
i-ening- II be-treft twee leningen clie ziin afgesloten voor de aankoop van de HBB polder. De eerste
lening betreft een aflossingsvrije lening van euro 800 duizend en de tweede lening een
aflossingsvrijeleningvanellro I miljoen. Delooptijd vandezeleningen zijn36 maandenenhet
re-ntepercentage beclraagt 1,900/0. Deze leningen kunnen binnen de 36 maanden boetevrij worden
afgelost. Als zekerheid is er pandrecht gevestigd op aantal percelen op de Warkumerbinnenrvaard.

4l=.
H$
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14. Schulden op korte termijn
Alle schulden hebben een looptijcl korter dan I .iaar.

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

3t-12-2017 3l-t2-2016
Toezegeingen:
Overheiclsbijdragen
Bijdragen particuliere instellingen
Aangewende NPl-middelen

8

2
8

49
29
l5

2
I
I

2.735
l. 846

563

5

-1

4
3

B

9
94
23

44
72Lopende uitvoeringskosten

Beschikbaar binnen toezeggingen (cr. )

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

Ontvangen
Uitgegeven

4.948
- 1.557

5.t44
-2036

1.7t9 t.972

3.391
3.239

3. t08
3.172

Balans per 3l december (te vorcleren gerealiseerde uitgaven) -t52 64

Uit cle bovenstaancle opstelling blijkt, clat de toezeggingen euro 1.709 cluizend hoger zijn dan de tot
nu toe gemaakte kosten. De verwachting is, dat we de proìecten voor clit bedrag kunnen afronden.
Van de toezeggingen is echter nog te vorderen euro 1.557 duizend. Het werkeliik ontvangen bedrag
is euro 3.391 duizend. Per saldo is meer ontvangen danuitgegeven euro 152 duizencl, derhalve is
dit bedrag oncler de kortlopende schulden opgenomen.

PricewaterhouseCoopers
Accotrntants N.V.
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Overzicht n 20't7

saldo project

12.100

7.195

0

5.296

4.749

4.184
32.070

-21.650

0

0

2.768
1.148.863

0

-9.142

-37.668

0

-571.029

1.336

20.554

0

0

0

0

0

0

-15

-4.840

0

-4.010

0

0

-1.342
0

-1.660

-1.709.969

gemaakte kosten

12.100

12.545

8.8'17

5.296

4.749

4.184
42.070

0

22.155

378.520

712.768
785.957

213.295

373"358

99.360

106.923

76.920

55.1 54

70.59
36.124

8.586

2.057

24.254

2.360

56.1 57

17.843

0

11.607

9.360

9.075

14.215

19.658

38"028

4.840

^3.238.887

-.tl

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

163.750

665.000

1.232.724

10.656

0

123.325

0

247.934

3.418

0

0

0

0

0

0

0

17.095

0

0

13.370

0

0

0

20.000
0

0

0

8.817

0

0

0

10.000

21.650

20.500

168.605

0

0

202.640

382.500

0

97.612
140.000

45.452

50.000

36-124

6.060

2.057

20.000

1.500

41.636

0

4.840

5.000

0

0

0

21.000

0

6.500

0

5.350

0

0

0

0

0

0

655

46.1 65

45.000

702.096

0

0

13.703

9.311

260.015

4.948
n

0

2.526

0

4.254

860

14.521

7ô3

0

5.350

8.817

0

0

0

10.000

21.650

22.155

378.520

710.000

1.934.820

213.295

382.500

137.028

106.923

647.949

53.819

s0.000

36.124

8.586

2.057

24.254

2.360

56.1 57

17.858

4.840
11.607

13.370

9.075

14.215

21.000

38.028
6.500

0

0

6.607

9.075

14.215

U

18.028

0

oms
Bedragen in euro's

totaal:NPL

s ubsidies
overheid

trZ18-17 asbestsaner¡ng en vervanging drijvers skriuw ersarkje
n37-17 Atlantik Wal project

P223-17 tuTndervalidenpad Easterskar
P236-17 Ontw ikkeling Greppelzuþer
e39- 17 Wandelroute Dobbepaarden

n38-17 lnsectenbeheer

n29-17 lvblen Cubapleats op Laban
225-17 Opknappen parkeerterrein Diaconievene
P200-15 Bruggen Steggerdavaart

P046-1 1 w eidevogels fase 2011-2012
Pl 16-10 kweldercentrum
P1 53-14 Real¡sat¡e zoet-zoutovergang NFB

Fl 5B-1 2 Optineliseren begrazing l-lolw erter-w est
P1 61 -'l 3 Rl¡úE conpensatiegelden
P170-14 bndenkooi Plaam en EanjunrrÞrkolken
P172-14 Ranvorning nwe petgaten Fasterskar
n73-14 Ecolog. Verbind.zone Easterskar
P17 4- 1 4 diverse Otterf onds

P1 84-1 5 Onderzoek Rotatiebeheer

P1 B8-1 5 l-lerstel Dobben Dongeradiel
P191-15 LaanbonBn Rijsterbos ll ( vervolg)
P'l94-15 Veehekken Werkboot Mdden
P195-15 Wandel app

P1 96- 1 5 Aanschaf Picknick taf els
P1 97-'l 5 VeenSluisje l-þlornavaart

P201-15 5x beter bezig

Ð.12-17 Waterriet Grutte Krite

14-16 Landhekken Toutenburg, fase ll

n15-17 Voswerend Raster

n16-17 Bew ak¡ng Zeearenden

V217-17 Ontw erp Fark Huize Olterterp
n19-17 Upgrading Fettebosk
12.20-17 Recreatieve beleving lJsselrneerkust
P221-O7 Film k

totaal saldo nde 2.498.272 1.292.452 1 .1 58.092 4.

Accounrants N.V.
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3t-12-20t't 3t-t2-20t6

339 2.566

De grote afirame in het crediteurensaldo is toe te schrijven aan de aankoop van de HBB
polder in2016, afrekening van de aankoop heeft plaatsgevonden in2017.

Creelileuren

Overige schulden
Vooruitonfvangen subsidies
Niet opgenomen vakantiedagen
Toegezegde bijdragen projecten derden
Te betalen vakantietoeslag
Te betalen loonheffing
Te betalen BPL pensioen en zekerheid
Lening kortlopend
Te verrekenen omzetbe lasting
Diverse schulden

284
l3l
t40
ll9
89
65
ll
7

l8

1t0
lt5
t23
t24
'79

58
ll

142
55

860 ----- 
817-

44
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen (x 1.000 euro)

Voorwaardelij ke verplichtingen
Terugbetq lÌngsverþliclt ling bii verlioop
Bij terreinen verworvell met volledige overheiclssubsidie met als doelstelling ze als natuurterreinen
te beheren en te behouden is bii eventuele verkoop sprake van een terugbetalingsverplichting aan de
provincie

Deltctorogrctmmct
Het Deltaprogramma lJssehneer regelt een verandering in de waterhuishouding, waaronder een
flexibilisering van het waterpeil. In het kacler van dit programma heeft It Fryske Gea een bijdrage
toegezegcl aan het iNTERREG project Workumerwaard ter hoogte van er¡ro 50 dr.rizencl waàrvañ de
helft in uren.

Men'ietnaclen proiect
Dit proìect regelt cle aanleg van een fietspad over cle kacle van de merriemaclen. Voor dit project
heeft It Fryske Gea euro 50 cluizencl toegezegd.

lVleerjarige financiële verplichtingen
Lect.seconlraclen
Copiers zijn geleasecl, de leaseverplichting tot het eincle van het contract bedraagt euro 44 cluizend
euro.
Leasetermiinen < I jaar bedragen l3 duizend euro , Leasetermijnen > ljr en < 5.jr bedragen 3 I
duizencl euro.

Overige rechten en verplichtingen
Erfen is.s en / s c h e n kin q en
it Fryske Gea heeft, als begunstigde binnen een erfenis, nog recht op haar erfdeel. Het erfdeel
bestaat uit een aandeel in banksaldi en 2 verhuurcle panden. Vanwege de in het testament
opgenotnen clausule over een uitkeringstermijn en eventueel te verwachten oncterhouclskosten is cle
waarde van het onroerend goecl rnoeilijk vast te stellen. Derhalve is alleen het aandeel in de
banksaldi in de jaarrekening als vordering verantwoord.

Deelneminp
In 2015 is it Fryske Gea een deelneming aangegaan in Koöperaas.ie Doarpenlân, de cleelneming
beclraagt I cluizend euro. It Fryske Gea is niet aansprakelijk voor de schulden van de Koöperaas.ie.
Vanwege de te verwaarlozen betekenis is deze deelneming niet in de balans opgenomen. Per I
januari20lS is besloten de Koöperaas.ie Doarpenlân een slapend bestaan te laien leiclen, om cle
kosten te minimaliseren, maar ook om cleze organisatie achter cle hand te hebben als de tijcl er r,vel
rijp voor is.

Lopende procedures
In 201I heeft de Europese Comrnissie goedkeuring verleencl aan een nieuwe sr.rbsidieregeling voor
nafuurbeschermingsorganisaties, waaronder de Landschappen. Deze nieur.ve regeling kwam in cle
plaats van cle oucle subsidieregeling, de zogenaamde PNB-regeling. Naar aanleicling van een door cle
Vereniging Geli.ikberechtiging G¡onclbezitters (VGG) ingecliende klacht oordeelcle de Cornmissie
eind 2015, dat cle Staat cle maatregel onterecht niet van tévoren heeft aangemeld bii cle Cornmissie,
lnaar clat de steun (nu achteraf) alsnog is goeclgekeurd. De klacht is claarmee ongegrond verklaarcl.
Zowel cle VGG als It Fryske Gea (samen met de overige Lanclschappen en de vereniging
Nattrurtnonumenten) hebben in 2016 tegen dit besluit van cle Euroþese Commissie beroep
aangetekend Wii hebben beroep aangetekend omdat we in tegenstetting tot cle Comrnissie van
mening ziin clat natuurbeschermingsorganisaties als It Fryske Gea zich niet krvalificeren als
'onclerneming'.
ht2017 ziin wederzijds zienswijzen op de beroepen ingecliend en heefthet Gerechtalle partijen nog
een aanvullende vraag gesteld. Het wachten is nu op cle beslissing van het Gerecht: wanneer die
uitspraak kornt is onbekend, verwacht wordt dat dit in cle loop van 2018 zal zijn. Wat er daarna gaat
gebeuren zal allereerst afhankeliik zijn van de uitspraak van het Gerecht.
It Fryske Gea ziet cle afwikkeling met vertrouwen tegemoet, zoclat we ons helemaal kunnen richten
op onze relatie en samenwerking met particuliere natuureigenaren, die ive van grote waarcle vinden
en rrlet wie we in grote mate belangen delen.

PricewaterhouseCoopers
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Uitsluitend voor
identific¡tiedoeleind¿.n

45
Fh
Lil I
FTtffì

pwc



Toelichting op de staat van baten en lasten (x 1.000 euro)

Baten

Baten van particulieren

Contributies
Giften en bijclragen

Structurele bijdragen

Erfenissen en legaten
Bijdragen projecten particuliere organisaties

Incidentele bijdragen

Totaal baten van particulieren

Budgetovereenkomst Provincie
Subsidie toezicht NB-wet
Subsidie regeiing SNL beheer
Subsidie rnonitoring Rijk
Subsidie bezoekerscentrum de Wiiclpleats
Diverse subsiclies

20t7

633
5l

--G8A

begroting

600
l5

-i5
200

--to0

815

2016

612
32

644

854
681

970
7t7

L535

2.219

-lñt
2ß34

BRten van beclrijven

Sponsoring

Baten van loterijorganisaties

Bijdrage van de Nationale Postcode Loterii 937 937 937

Biidrqge líqtionq le Pos lcoL{e Lol erii

Sincls 1996 heeft de Landschappen viif keer voor 5 jaar conrracten afgesloten met de Nationale
Postcode Loterij, waarbij cle proviriciale Landschappen als beneficiant zijn benoerncl. Begin 2016 is
het vijfde contract afgesloien voor de periode van I januari2016 tot 3l december 2020.
De gelclen worden aangewencl voor projecten, een niet subsidiabel cleel aankoop nahrurterreiuen,
incidentele voorkomende kosten en activiteiten als ledenwerving ter versterking van de organisatie.
De bijdrage is uiteraarcl van groot belang voor de organisatie en cle doelstellingen (zie de toelichting
"specificatie en vercleling kosten naar bestelnming" hierna. r'oor de aanwending van de NPL-
gelden).

Baten van subsitlies en overheden 2017 begroting 24rc

À.+

4

50

50

4

4

* 813803
109

3.530
n2
34
35

803
l17

3.5t I
lll
38
50

132
3.979

126
41
l3

Subsidie overheicl aanko¡ren en projecten

Totaal baten van subsidies en overheden 6.054 4.633 4.838

Projecten worden in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de financiële
afwikkeling volleclig is afgerond. Op basis van de RJ22l dienen projectresultaten tussentiids (POC)
te r.vorclen verantwoorcl indien deze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Aangezien cle
projectopbrengslen gelijk ziin aan de projectkosten worclen cle opbrerigsten en kosten van projecten
pas verantwoorcl bii de afronding van het project.

Pricew¿ìterhouseCoopers
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De totale opbrengsten riit proìecten van particulieren (681 cluizend) en overheclen (960 duizend)
beclraagt tezanlen euro 1.641 duizencl.

* In de budgetovereenkomst met cle Provincie worden de volgende proclucten onderscheiden:
Nahrurbeheer, Landschapsbescherming, Inventarisatie en monitoring, Recreatief medegebruik,
Informatie en educatie, Beleidsadvisering en overleg en Verenigingsactiviteiten. Afrekening hiervan
gebeurt afzonderliik naast de jaarrekening omdat de opstelling van cijfers op een paar punten
verschilt.

** Aankope! en projecten worden niet meegenomen in de begroting cloor gebrek aan zicht op
omvang en datum van realisering.

Baten als tegenprestatie voor de levering van ¡rroclucten/diensten

2017 begroting

939

314

2016

t.570 1.253 2.100

hrcidentele opbrengsten uit boscompensatie zorgen voor een beiangrijke bifdrage aan het resultaat
over hetverslagjaar 2016. In 2017 is dit afgenomen tot euro 77 duizencl.

Overige baten

1

108

--lõ6

Huren, pachten en overige opbrengsten terreinbeheer
Boscompensatie
Baten bezoekerscentrum cle Wiidpleats

Tot¿al baten als tegenprest¿ttie voor de levering van
producten/diensten

Inruillverkoop inventaris
Diversen

Totaal overige baten

Financiële baten en lasten

Intrest obligatiefondsen
Diviclend aanclelen
Gerealiseerde koerswinst
Ongerealiseerd koersresultaat
Rente banksaldi en leningen

Totaal financiele baten

Kosten beleggingen

Netto resultaat

47

l. t8l
77

312

1.068
7t5
317

24
68

92

2017 begroting 2016

84

-24

5l
l-5

27
- ll
-21

55
2t
32
42
l8

6l

-24

37

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V
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-25

6098

De claling in renteopbrengsten is voornameliik toe te schrijven aan de rente op cle afgesloten
leningen bii het Groenfonds ter financiering van cle aankoop in de Huitebuurterbinnenpolder.
In de toelichting op de balans bij de post Effecten worclt een beknopte toelichting gegeven over het
beleggingsbeleid.
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling
(Bedragen * 1.000 euro's )

Beheren en
verwerven

nafuur-
terreinen

Wervings Kosten Beheer
kosten en administratie

Ttltaal
2011

Begroot
20t"|

937

3.179
144
38

649
209
220
35s
4n
ll0
244

t.262

Totaal
2016

439
1.602

Aankopen en verwervingen *

Projecten doelstellingen *

Salarissen
Overige personele kosten
Reiskosten
Bureaukosten
Magazine, intbrmatie en educatie
Monitoring en onderzoek
Bezoekerscentrr"rm Alde Feanen
f:luisvesting
Verzekeringen
Belastingen
Kosten terreinen

Publiek, Verenigings-
overheid en zaken

nâtuur-
voorlichting
educatie en

belangen-
behartiging

141

r6
6

l.B6s
1.644

r.803
r05
20

53r

145

20¿
t)

202
i'441

330
tì

4
55

38
r3

ÉL--J].-Llt Il.......l....uItil il
I

890
23
l0

118

163

52
358
r0r
36

I

26

3.066
rs8
39

708
179
231
3s8
JJI

97
t83

1.363

l4l
3

2

104
J

l
J)

1.865
t.'791

3.268
t12
37

'/70

r66
t97
358
372
t32
203

1,46-l

t)

i
ll
4

tì.03s 1.925 20t 1s9 448 10.768 7.158 8.766

besc'hikking sÍaande mlcldelen'¡¡an de Nalionale Postcode Loterij zijn wel begraot ctmdal deze u'el redeliikenvi.js zi.jn te v)orcien.
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Toelichting op de specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Algemeen
De toerekening van kosten geschiedt op basis van bestecling van tijd en middelen. De salariskosten
van ieclere medewerker worden afzonderliik toegecleeld aan de cloelstellingen, wervingskosten en
belreer en aclministratie. Deze toecleling van cle salariskosten en die van de overige kosten worclen
ieder.jaar opnieuw getoetst. Datzelfde gebeurt ook rnet de baten.

Verwerving natuurterreinen en projecten
In 2017 werclen meerdere ha natuurterrein verrvorven of in beheer
Ffrgelhoeke (met behulp van de Subsidieregelirig Kwaliteitsimpuls

genomen o.a. aankoop van de
Natuur en Landschap (SKNL;;

De gelden van de Nationale Postcodeloterii r.vorden ingezet voor projecten, verwerving van
natuurterreinen en inciclentele of tijdelifke kosten voor versterking van de organisatie. De rnidctelen
zrjn als volgt besteed:

Beheren en verwerven natuurterreinen

(Beclragen t' 1.000 euro's )

Verwerving natuurterreinen

Projecten beheer

Inrichting terreinen
Onderzoek en monitoring
Aanpassing beclri j fsgebour,ven
Aanpassing automatisering
Extra materieel en inventaris terreinen
Diversen versterking organisatie

Publiek, overheid en natuur

Publieksvoorzieningen
Voorlichting en educatie

Specifi catie salarissen

Bruto salarissen
Werkgeverslasten
Pensioenlasten
Reiskosten woon-werk
Uitkeringen i.v.m. ziekte
Doorbelaste kosten
Vri¡vaVToevoeging voorziening personele kosten

Totaal

20

n B5

2017 begroting 20t6

Totaal
kosten

1. 865

1.395
4

t97
l5
25

8

Bijdragen
overheid

Bijdragen
¡rarticulier

NPL of
eigen

micldelen

993

----în

100

539

539

42

A11L

3l
ll6

*Æ,r

772

168 688
4

197
l5
25

8

--l:644 ---l3E
938

3l
54

2.588
519
330

B6
-66

-205
l6

3.268

2.46()
505
352

B4
-36

- 186

3:frç

2.384
492
309'79
-37

-207
46

r:066

De toename in salariskosten valt voomameliik toe te schri.jven aan cao conforme salarisverhogingen
in 2017, cle uitbreicling van het personeelsbeitand met een medewerker Culhrurhistorie en
meclewerker Online Communicatie in cle loop van 2016.
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Opmerkingen in het katler van de WNT (Wet Normering bezolcliging Topfunctionarissen)
Als topftinctionarissen r,vorden beschouwd: Bestuur, Directie en leden Raad van Toezicht.
Bestuursleden zijn vriiwilligers, hebben geen clienstverband en bezoldiging. Zï.1ontvangen alleen
cen reiskosteru'onkostcn vergoecling. De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaall.

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (IVNT) (excl. Soc. Lasten)

Toezichthouden de Functionarissen

Bestuurders en toezichthouders met een vergoedinglbeloning die op of onder de maximale vrijwilligersbijdrage van euro 1.700 vallen, worden
beschouwd als onbezoldigd. lndien de vergoedingibeloning onbekend was maar de bestuurder/ toezichthouder door de rnstelling als
onbezoldigd werd aangegeven, is de vaste beloning op euro 0 gezet.
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Mr. A. van der Meer Voorzitter Bestuur
oL/oL-31/12

Mevr. Prof. Dr. J. van der Meer-
Kooistra

Vice Voorz¡tter
oL/ot-3r/L2

Mevr. Ir. Drs. J.F.X Visser Secretaris
ot/oL-31/L2

Ir. M. de Koe Penningmeester
oL/0t-3L/rz

Ing. H. Dommerholt Lid Bestuur
oL/o1-31/t2

Prof. Dr. H. Folmer Lid Bestuur
oL/or-3L/LZ

Ir. J, Houtsma Lid Bestuur
oL/ot-31/t2

BESTUUR FUNCTIE

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde
functievervulling in 20L7 auaL-31/t2

Deeltijdfactor in fte 1

Gewezen topf unctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare
on kostenvergoed ingen

97

Beloningen betaalbaar op termijn 24

Subtotaal 121

Individueel toepasselíjke
bezoldigingsmaximum

181

-/- Onverschuldigd betaald
bedraq

nvt

Totale bezoldiging L27

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan nvt

Gagevens 2Ol6

Aanvang en einde
functievervulling in 2016 0L/01-31./12

Deeltijdfactor 2016 in fte 1

Beloning plus belastbare
onkostenvergoed ingen

95

Beloningen betaalbaar op termijn 22

Totale bezoldiging 2016 Lt7

bedragen x C 1.OOO
Drs. H.J. de

Vries

Mw. De Roos Voorzitter RvT

01101-30/0s
M. Dijkhof Lid RvT

avaL-3o/a5
J.W. Hylkema Lid RvT

0 1/0 1 -30lo s
Mr. W.R. Visser Lid RvT

0 1/0 1-30/0s
S. van der Wal Lid RvT

0 110 r-30/0s
Ing. H. Wubs Voorzitter RvT

aL/06-3L/12
Y.G.L. Bouma RA. RV Lid RvT

avo6-3L/12
Ing. W.F. Brenkman Msc Lid RvT

oL/06-3L/t2
Drs. F. de Jong Lid RvT

0L/06-3tlL2
Mr. K.l. Zwart Lid Rv'f

au06-3rlt2

RAAD VAN TOEZICHT FUNCTIE



Naast de in tabel vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking ctie in 2017 een bezolcliging boven het individuele ü/NT-rnaxirnnrn hebben
ontvangen. Elzijnín2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige ñlnctionarissen die op groncl
van de WOPT of cle WNT vermelcl zijn of hadden moeten worden.

Het Bestuur komt enkele malen per .iaar bijeen, claar het lastig is op basis hiervan te bepalen hoeveel
fte dit betreft is deze PM opgenomen in de hiervoor gepresenteerde tabellen.

Toelichting bij het samenstellen yan de \VNT verqnt¡uoording
Bij de samenstelling van de in cleze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT
zijn de "Beleiclsregels WNT 2017 bij inwerktreding van de Evaluatier,vet WNT" inzake de
toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en sernipublieke sector
met ingang van I .iuni 2017 van toepassing. De door It Fryske Gea uitkeercle salaiissen en
vergoedingen aan Bestuurclers vallen binnen de WNT gestelde maxima.

'JRl

Bezoldiging en oensioenlasten van de directeur
Voor de arbeidvoorwaarden van de directie is uit het Besfuur een cornrnissie voor cle
arbeidsvoorwaarclen van de directeur samengesteld. Het salaris van de directie is vastgestelcl na
raaclpleging van anclere goede cloelen organisaties in de sector. Het betreft een full-time functie. Er
is geen l3u maancl, en er worden geen bonussen verstrekt. Het betreft een dienstverband voor
onbepaalcle tijcl gedurende het gehele boekjaar.

ÞU ctç bepaling van het bezoldigingsbeleid en cle vaststelling van de beloning volgt it Fryske Gea de
Regeiing beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besfuren en raciei van ioezicht.
(zie www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een
maximntnnorm voor hetjaarinkomen. De weging van de situatie bii It Fryske Gea vond plaats door
lret Bestuur. Dit leidde tot een zogenazunde BSD-score van 445 punten met een maximaal
jaarinkornen van euro 114.247 (l FTE/12 mnd).
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Directie en Bestuurders conform het model van Goecle Doelen Nederland x €1.000

Naam

Functie

H.l. de Vries

Directeur

Dienstverband

Aard (looptijd)

uren

parttime percentage

periode

onbepaald

37

100

0L/oL-31"/12

Bezoldiging (EUR)

Jaarinkomen

brutoloon/salaris

vðkant¡egeld

eindejaarsuitkering, 13el 14emnd

variabel jaarinkomen

Totaal

90

7

97

SV lasten (werkgeversdeel)

Belaste vergoed¡ngen/bijtellingen

Pensioenlasten (werkgeversdeel )

Pe nsioenco m pensat¡e

Overige beloningen op term¡jn

Uitkeringen beëindiging dienstverband

soc

10

24

Toclichting bii de wrunl'tv'oorcling conform Gocde l)oelen Ncderland:
Het jaannkomen van cle directeur bliift bimen het maximum van elrro 1I4.247 volgens de regeling
beloning directeuren van goede doelen (basis BSD score). Ook liet.iaarinkornen, belaste
vergoeclingen/biitellingen en pensioenlasten en overige beloningen op termiin sarnen, blijven binnen
het in de regeling opgeJrornen maxirlllrm van enro 181.000 per.jaar.
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Specificatie bureaukosten

Deelname De Landschappen
Deelnames clerden
Accountantskosten jaarwerk
Accountantskosten advisering
Juridische aclvisering
Contributies en abonnementen
Bankkosten
Mobiele telefoonnet
Kosten automatisering
Telefoon
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk, folders en mailing
Porto
Kopieerkosten
Afschrijvingen kantoorinventaris en automatisering
Diverse bureaukosten

Totaal

Bezoekerscentrum Alde Feanen De \iliirþleats

Baten
Sul¡sidies
Baten vaste pacht en verhuur
Bezoekersgelden
Overige baten

Lasten
Personele kosten
Kosten gebouw
Afschrijving gebour.v
Overige kosten

40
150

43
138

38
146

2017 begroting

7l
2t3

63
I

66
l3
t6
JJ
87

5
t3
t4
94
t7
l9
45

75
t25
35
t0
30
l5
ll
1-J

BO

l0
l0
l5

t2s
l0
35
40

2tt6

75
184
40
t2
25
l2
7

29
86
l5
l6
l3

120
t7
20
37

--tog

20r6

t70

-54-

358

-4

770 --68

2017 begroting

t62 166

-în

-8

l4l
BO

5l
86

14t
BI
62
7l

t43
80
5l
84

352

358

Exploitatieresultaat BC - 4

Net als in voorgaand jaar laat het bezoekerscentrum een stabiel resultaat zien
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Overige kosten
Afschrijving ge

Specificatie huisvesting

Gas, water en licht
Onclerhor.rd gcbouwer
Schoonmaak gebouwen

55
l16
3l
65

105

60
150
3l
60

lt0

45
94
32
62

104

2017 begroting

201'7 begroting

gebouwen
bouwen

2016

JJ/

2016

Totaal -3n --m
In2017 heeft er onderhond aan huize Olterterp plaatsgevonden in de vorm van schilclerwerk

Specificatie tlelastingen

Waterschapslasten
Gerneenteli jke be lastingen
Ruilverkavelingsrente
Registratie en toetsingskosten pachten
Diverse vaste lasten

Totaal

In 2017 zijn veel3-jarige pachtcontracten omgezet
registratie- en toetsingskosten rvorden betaalcl.

Specificatie kosten terreinen

Gereedschappen en materialen
Werk derden
Beheer Slachtedyk
Bedriifsklecling
Drukbegrazing
Diversen terreinen
Alschriiving inventaris terreinen

--tõ3 --T44 ts-3

naar jaarcontracten, waardoor er nu jaarlijks

2017 begroting 2016

135
l8
12
35

3

25
42
20

7

t34
l8
t2
T7

2

369
539
57
2l
52

195
234

409
460

65
t5
50
40

223

344
578
93
24
56
55

213

r50

rotaal 1:{fr îJã, ft6¡
Er zijn een aantal werkzaamheclen versnelcl uitgevoercl in terreinen bii Noaclerleech in cornbinatie
met het pro.iect fan Swiet nei Sâlt wat zich vertaald in hogere kosten.

In cle begroting is een bedrag gereserveerd ten behoeve van de bijdrage realisatie proìecten. In2017
is cle bi.iclrage ten behoeve van de realisatie projecten voor zover van toepassing, middels cle door de
NPL beschikbaar gestelde liquide rniclclelen gefinancierd.

s:ffiu
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V
Uitsluitend voor
identifica¡iedoelc intienpwc



Specilicatie wervingskosten

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

TotaaI

Kosten¡re rcenta ge wervingskosten

Som van de geworven baten
'Wervingskosten

Kostenpercentage

2017

t07
I

JJ
J

l5

begroting 2016

-ßa

20r6

8. 109
154
1.9 %

2016

10.301
8.194

80%

20t6

8.766
L l94

93%

20t6

8.766
418
4.8 %

n2
I

l4

96
I

40
4

t3l8

t44

2017 begroting

9.214 6.435
159 t44
t.7 % 2.2%

2017

159

Dit zijn cle wervingskosten uitgedrukt in een percentage van cle som van de geworven baten.
De kosten van de ledenwerving worden toegerekend aar de kosten fonclsenrierving voor het
percentage clat cle contributies deel uitmaken van de totale regr.rliere baten. Verder-wordt een deel
van cle personeelskosten en overige organisatiekosten toegerekend op basis van tiid en middelen.

Bestedingspercentage baten

Totale baten
Totaal besteed aan de doelstelling
Bestedingspercentage 94%

Dit zijn de totale bestedingen aan cle cloelstellingen uitgeclrukt in een percentage van de totale baten.

10.890
10. l6l

93%

14.768
t0. l6l

94%

10.768
448
4.2 %

begroting

7.688
7.223

Bestedingspercentage lasten

Totale lasten
Totaal besteecl aan de doelstelling
Besteclingspercentage

2017 begroting

Percentage kosten beheer en a<Iministratie

Totale lasten
Kosten beheer en aclministratie
Percentage kosten beheer en administratie

2017 begroting

7.758
7.223

93%

7.758
391

5.A%

De vereniging stelt zichtot cloel de kosten van beheer en aclministratiezo laag mogelijk te houclen,
met als bovengrens l0%.
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Personeelsbestand

Gerniddeld aantal personeelsleden (fte)

Kantoor
Beheer
Totaal

Lopend
boekjaar

25
36
61

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V
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Begroot
boekjaar

Vorig
boekjaar

25
34
59

24
34
58

Er zijn geen werknemers buiten Neclerland werkzaam.

Bestr¡ur en Raad van Toezicht

Er vinclt geen bezoldiging plaats aan de leden van het Bestuur en de Raacl van Toezicht. Ook zijn
aan hen geen leningen, voorschotten en garanties verstrekl. Aan leden van het Bestuur en Raad van
Toezicht wordt de mogehjkheid geboden reiskosten te declareren voor het bezoeken van
vergaderingen en biieenkomsten. Deze vergoeding is l9 eurocentper kilorneter. Er is in2017 voor
ca. elrro 8 (duizend) aan kosten gedeclareerd. Voor vergaderingen hebben leden van het Bestuur de
beschikking over een iPad.
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Bestuurliike en financiële betro bii andere instellinsen en
organisaties

Het Noorderleessbuitenveld BV

Sinds 30 clecember 1996 is It Fryske Gea enig aandeelhouder van het Noorderleegsbuitenveld BV.
De BV is overgenomen in het kacler van aankoop van gronden in Noord Friesland Buitendiiks.
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 cle verpachting van ca. 2 ha. grond.
Bii de overname van aandelen is de verplichting aangegaan de BV niet te liquideren, voorclat
tenminste 8 kalenderjaren zijn verstreken na de aandelenoverdracht, deze termijn is inmictdels
verstreken.

Koöperaas.i e Doarpenlân

De Koöperaasje Doarpenlân is in 2015 door It Fryske Gea en Landschapsbeheer Frieslancl opgericht
voor de inrichting van het lanclelijk gebied. Bi¡ de oprichting is er afgesproken om na twee jaar cle
Köoperaasje Doarpenlân te evalueren op levensvatbaarheid. Helaas heeft het Raad van Toezicht van
Koöperaasìe Doarpenlân besloten per I januari 2018 de Koöperaas.je Doarpenlân een slapend
bestaan te laten leiden, om cle kosten te rninirnaliseren, rnaar ook om cleze organisatie achter de
hand te hebben als cle tijd er rvel rijp voor is.

'Jru
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Contr oleu erklaring u an d"e onaf'lto:nkelíj ke o,ccountø:nt

Aan: de Algemene Ledenvergadering van It Fryske Gea

Verklaríng ouer de ja.arrekeníng zotz
Ons oorcleel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van It Fryske Gea een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van de vereniging op 3r decemb er 2oL7 en van het resultaat over 2017
in overeenstemming met Richtlijn 65o 'Fondsenwervende instellingen'van de Nederlandse Raad voor
de Jaaruerslaggeving (RJ 6So) en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Wat tue hebben gecontraleet'tl
Wij hebben de in dit financiële jaarverslag opgenomen jaarrekening 2ot7 van It Fryske Gea te
Olterterp ('de vereniging') gecontroleerd.

De jaarrekening bestaat uit:
. de balans per 31 december zorT;
. de staat van baten en lasten over 2017; en
. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is
RJ 65o en de bepalingen bij en krachtens de WNT.

,Í)e basis uoo",l orts oot'deel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol \AINT zorT vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.

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

KNCKZ z 4F 5N RZ- 9 o z o 3 7z I 3- z o

PriceuaterhouseCoopers Accountants N.V., Snekertrektueg 6t, Sgtz AA Leeuwarden, Postbus 3zt,
Sgot BC Leeuwarden
T: o88 7gz oo 58, F: o88 792 94 27, www.pwc.nl

'PwC' ¡s het merk waaronder Pr¡cewaterhousecoopers Accountants N.V. (KvK 341 80285), Pricewaterhousecoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 341 80284),
Pr¡cewaterhousecoopers Advisory N.V. (KvK 341 80287), Pricewaterhousecoopers Compl¡ance Seru¡ces B.V. (KvK 514'1.ø06), Pr¡cewaterhousecoopers Pensions,
Actuar¡al & lnsurance Services B.V. (KvK 54226368), Pricewaterhousecoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en d¡ensten verlenen. Op
deze diensten z¡jn algemene vooMaarden van toepass¡ng, waar¡n onder meer aansprakelijkheidsvooruaarden z¡jn opgenomen. Op lever¡ngen aan deze
vennootschappen zin algemene ¡nkoopvooMaarden van toepass¡ng. Op w.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder dêze algemene
(inkoop)vooMaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
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Onaflnnkelijlcheid
Wij zijn onaftrankelijk van It Fryske Gea zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Verklaríng ouer de ín het/definø.ncíële jc.orruersla.g
op g enornen o¿ri¿der e ínforrnotíe
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financiële jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
. het bestuursverslag; en
. de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
o met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
. alle informatie bevat die op grond van RJ 65o is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit dejaarrekeningcontrole ofanderszins, overwogen ofde andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse StandaardTzo.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag in
overeenstemming met RJ 65o.

Ver ciníro o or deläkheden rnet b etrekkíng tot de j o,crrrekeníng
en de fl.ccolurtto:nts contr ole
Verantuoard.elíjkheden úctrt' het bestuur en cüe ¡'o,o'd uo:rr- toezicht uoor de
jaatrekeníng
Het bestuur is verantwoordeliji< voor:
¡ het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 65o en

de bepalingen bij en krachtens de \AINT; 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 afr,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 continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.

It Fryske Gea - KNCKZz4F5NRZ-9o2o37283-zo
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de vereniging haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vereniging.

Onze uersnnuoord.elÍjklæden uoot de controle vo,n cle jo,o.rt"ekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren 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. De materialiteit
beTnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Ben meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

Leeuwarden, 17 april zor8
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V

Origineel getekend door B.S. Graafsma RA
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ßìjlage bÍj onze controleuerklctrìng ouer de jo,o,rz.ekenìng zor7
úrlln It Fryske Gect

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 uerstttwoorclelíjklrcdenuan d.e rl.ccountetnt uoot'de conú'ole uent de
jaant'elceníng
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT zor7, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening wij van materiële afi,rrijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond
onder andere uit:
¡ Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen 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 afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk 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 vereniging.

e Het evalueren van de geschiktheidvan de gebruikte grondslagenvoor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.

¡ Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar
bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring 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
controle-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.

¡ Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van dejaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.
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Exploitatieoverzicht 2017 ongedeelcl in structurele en incidentele baten en lasten

(Bedragen * 1.000 euro's) Resultaat 2017 Stmcturele Inciclentele
baten en lasten baten en lasten

Baten
Baten van particulieren
Baten van beclrijven
Baten van loteri.jorganisaties
Baten van subsidies en overheden *

Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering
van proclucten/ diensten

Overige baten

Som van tle baten

Lasten
Besteed aan de doelstellinsen:
- Beheren en verwerven

natuurterreinen
Beheer
Verlverving en pro.jecten

- Publiek, overheicl en nahrur
voorlichting educatie en
belangenbehartiging

Structurele kosten
Proìectmatige kosten

- Verenigingszaken
Structurele kosten

684

5.094

5.777

1.493

-7.Tn

4.526

4.526

t.778

1.778

241
201

-
ó. )u5

159
448

-Tn
159

---159

13t
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2.219
4

937
6.4s4

-gZt4

1.535
4

937
960

-1Æ6

t.570
106

77
106

I 0. 890

8.035

1.925

2At

lT..16T

159
448

10.768

---7Ð

37

t59

3.619

*
4.526
3.509

1.778* 147

2Al

3.509

t47

3.509

t47

¡r'5-6

3.656

---------i;-3 I

37

Wervingskosten
Kosten beheer en atlministratie

Som van de lasten

Saldo voor financiële b¿rten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Resultaat 159
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BESTUUR

lng. H. Dommerholt
Jaar van benoeming: 2014
Functie in het dagelijks leven: gepensioneerd
Nevenftincties:
- Lid Raad van Toezicht van de Koöperaasje Doarpenlân
- Bestuurslid Ynnatura
- Raad van Toezicht Friese Milieufecleratie
- Penningmeester Algemene reiscornmissie (ARC) van de KNNV
- Licl Schouwcommissie Landschapsfoncls Oranjewoucl-Katlijk

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

Agricultural and Forestry University, Yangling, China
- Hoofdredacteur, The International Revier,v of Environmental ancl Resource Econonrics
- Hoofdreclacteur, Letters in Spatial and Resource Science
- Board of Directors, The Chinese Economic Society
- Overseas Scholar, Chinese Ministry of Eclucation
- Board of Directors, The Western Regional Science Association

Ir. J. Houtsma
Jaar van benoeming: 2009
Functie in het dagelijks leven:
- Directeur en eigenaar van Da Vinci Finance B.V.
Nevenfuncties:
- Commissaris Heli,va Wafelbakkerii BV
- Lid Lionsclub cle Stadthouder te Leeuwarden
- Lid 40+ Ronde Taîel2 te Leeurvarclen
- Lid International Alumni Association INSEAD, Fontainebleau (FzuNL)
- Maat beleggingsverurootschap Hessel fan Slcylge
- Licl onclernernersl'ereniging Hallul
- Directeur rnecle-eigenaar Frisian Investors B.V
- Lid Beliedsbepalend Orgaan fan Ornrop Fryslân
- Directeur Ons DE Fonds
- Licl Raacl van Toezicht Celebrating Diversity

Ir. NI. de Koe, penningmeester
Jaar van benoeming: 2014
Functie in het clagelijks leven:
- Directeur-Rentmeester bij Noorderstaete Rentmeesters BV, vanuit ciie fi"rnctie clirecteur van

Kampereilancl Vastgoed NV en Kampereiland Beheei NV.
- Bnitenprornovenclus Riiksuniversiteit Groningen.
Nevenftlncties:
- Bestuurslicl Stichting Administratiekantoor Landgoed Blanckenborch
- Secr etaris/pemingmeester Stichting Herbouw Boerclerij Ubels-He ite

tlr. A. van der VIeer, voorzitter
Jaar van benoeming: 2f)08
Punctie in het clagelijks leven:
- Senior rechter A binnen cle rechtbank Noorcl-Nederlancl (full-time)
Nevenfuncties:
- Secretaris Vereniging Spavo Surhuisterveen
- Secretaris Stichting Munt- en Penningkabinet Surhuisterveen
- Secretaris Stichting Spavofonds te Surhuisterveen
- Voorzitter Bestuur Sticliting Del2landschappen
- Voorzitter Raaclvan Toezicht stichting LandschappenNl
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Mevr. Prof. Dr. J. van der lVleer-Kooistrao vice-voorzitter
Jaar van benoeming: 20ll
Functie in het dageliiks leven:

-- 
Emerjtus Hoogleraar Management Accounting & Control, Rrjksruiiversiteit Groningen

Nevenfuncties:
- Bestuurslid Hedwig Carolina Stichting
- Plv. Beshrurslid Stichting De I 2lanclschappen
- Ambassadeur en kerndocent Postinitiële Cõntrollersopleiding RUG
- Coördinator samenwerking tussen Faculteit Econorniè en Bedrijfskunde RUG en de Universiteit

van de Nederlanclse Antillen, Curaçao
- Lid Raacl van Toezicht van de Koöperaas.fe Doarpenlân
- Lid Comité van Aanbeveling Streekfonds Waterland

Mevr. Ir. Drs. J.F.X. Visser, secretaris
Jaar van benoeming : 2013
Functie in het clagelijks leven:
- Senior proces- en proìectmanager bi-l de provincie Overrjssel
Nevenfuncties: geen

DIRECTIE

Drs. H.J. tle Vries
Functie in het dagelijks leven:
- Directeur It Fryske Gea
Nevenfuncties:
- Lid Raad van Advies Stichtirg Noorderbreedte
- Directeur / Bestuurder Koöperaasje Doarpenlân met ingang van l-l-2018
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Raad van Toezicht

Ing. H. Wubs, Voorzitter
Jaar van benoeming: 2017
Functie in het clagelijks leven:
- Tearnleicler Gebiedsinrichting en Groncl bij Prolancler

Prolander is een Beclrijfsvoeringorganisatie (Gemeenschappeliike Regeling) van de provincies
Groningen en Drenthe.

Nevenfuncties: geen

Mr. K.J. Zwart
Jaar van benoeming: 2017
Functie in het dagelijks leven:
- Hoofd Publyksplein bii de provincie Fryslân
Nevenfuncties:
- Licl van cle comrnissie bezwaarscluiften van de Gemeente Terschelling
- Lid van cle Tafel van Acht, adviescommissie Mienskipsfonds Leeuwarden

Ing. \1.F. Brenkman MSc
Jaar van berioerning: 2017
Functie in het dagelijks leven:
- Secretaris clirecteur waterschap Noorderzi.jlvest
Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht vluchtelingenwerk Noorcl Nederland

Drs. F. de Jong
Jaar van benoerning: 2017
Functie in het dagelijks leven:
- Senior Adviseur br3 IVN
Nevenfuncties:
- Voorzitter Cliëntenraad Zory Zaak
- Licl aclviescommissie Leefbaarheicls

Hoogeveen.
fonds NAM Groningen

Y.G.L. Bouma RA RV
Jaar van benoeming: 2017
Functie in het clagelijks leven:
- Adviseur Corporate Finance
Nevenftlncties:
- Voorzitter RVC VDB Groep B.V. te Drachten
- Penningmeester A7 Beclrijvencentrum Te Drachten

Het Bestuurslicùnaatschap en het lidrnaatschap van de Raad van Toezicht is stahrtair vastgesteld op
ten hoogste 4 jaar; die periode kan door herverkiezing rnaximaal twee maal firet een periocle van ten
hoogte 4.jaar worden verlengd.
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