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1. Accountantsrapport



Aan het bestuur van
Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Ter attentie van de heer F.N.M. de Wit
Slenkstraat 70
1441 MS  Purmerend

Heerhugowaard, 25 mei 2022 
Ons kenmerk: 14000757/2021

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht 

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstel-
lingsverklaring.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Agrarisch Natuur- en
Landschapsvereniging Water Land en Dijken te Purmerend.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken te Purmerend is
door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de ba-
lans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

De WNT-aspecten vallen niet onder deze opdracht
Conform artikel 1.7 lid I  van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
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sector (WNT) bestaat er een controleplicht ten aanzien van de WNT-aspecten. Met betrekking tot de
jaarrekening van Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water, Land en Dijken te Purmerend wordt
door ons een samenstellingsopdracht uitgevoerd. De WNT-aspecten vallen hier derhalve niet onder. Ten
behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VVVS) wordt hiervoor door ons een
separate controleverklaring afgegeven 
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

1.3 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vereniging verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

31-12-2021 31-12-2020
€ % € %

Financiële structuur

Activa
Materiële vaste activa 27.895 0,6 42.443 0,9
Financiële vaste activa 110.000 2,4 110.000 2,3
Vorderingen 3.929.667 87,0 3.986.432 83,2
Liquide middelen 454.148 10,0 651.523 13,6

4.521.710 100,0 4.790.398 100,0

Passiva
Reserves 1.568.703 34,7 1.774.532 37,0
Kortlopende schulden 2.953.007 65,3 3.015.866 63,0

4.521.710 100,0 4.790.398 100,0

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 3.929.667 3.986.432
Liquide middelen 454.148 651.523

4.383.815 4.637.955
Kortlopende schulden (2.953.007) (3.015.866)

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 1.430.808 1.622.089

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 27.895 42.443
Financiële vaste activa 110.000 110.000

137.895 152.443

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 1.568.703 1.774.532

Financiering

Reserves 1.568.703 1.774.532
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

1.4 Fiscale positie

Algemeen

De vereniging is niet belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.

Heerhugowaard, 25 mei 2022 

Alfa Accountants en Adviseurs B.V.
#ondertekenaar1 #ondertekenaar2

Was getekend

E. Koster AA                                                                          
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

2. Bestuursverslag

Algemene informatie

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de vereniging.

Samenstelling algemeen bestuur
Het algemeen bestuur per 31 december 2021 is als volgt:
de heer F.N.M. de Wit, voorzitter
de heer J.J. Jantjes, secretaris
de heer J. Roos, penningmeester
de heer C.A. Welboren, bestuurslid
mevrouw M.C. van Nieuwkoop, bestuurslid
de heer T.N. Smit, bestuurslid
de heer J.L. Uitentuis, bestuurslid
de heer P.J. Teerhuis, bestuurslid

Overige bestuursorganen
De volgende overige bestuursorganen zijn door de vereniging ingesteld:
een vrijwilligersraad
een financiële commissie
een ecologische commissie
een geschillencommissie
een bestuursadviseur

Purmerend, 

F.N.M. de Wit
voorzitter

J. Roos
penningmeester
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

3.1 Balans per 31 december 2021 

(na batig saldoverdeling)

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Machines en installaties 2.007 8.042
Andere vaste bedrijfsmiddelen 25.888 34.401

27.895 42.443

Financiële vaste activa 2 

Coöperatie KTC proefboerderij Zegveld 110.000 110.000

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 3 3.778.264 3.953.827
Overige vorderingen 4 151.403 32.605

3.929.667 3.986.432

Liquide middelen 5 454.148 651.523

4.521.710 4.790.398
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31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

PASSIVA

Reserves
Bestemmingsreserve 6 1.212.402 1.448.379
Continuïteitsreserve 356.301 326.153

1.568.703 1.774.532

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 65.635 63.097
Omzetbelasting 20.781 26.475
Loonheffing 15.930 16.210
Overige schulden 7 2.814.574 2.877.439
Overlopende passiva 8 36.087 32.645

2.953.007 3.015.866

4.521.710 4.790.398
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

3.2 Staat van baten en lasten over 2021 

2021
Begroting

2021 2020
€ € €

Baten 9 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 5.830.615 4.877.229 5.890.381
Contributie 59.400 58.760 50.300
Overige baten 2.040 2.740 2.056

5.892.055 4.938.729 5.942.737

Directe projectkosten en project uitbetalingen aan
leden

10 

(3.867.595) (4.045.379) (3.763.952)

2.024.460 893.350 2.178.785

Lasten
Lonen 11 538.437 520.000 501.131
Sociale lasten 89.957 96.200 87.164
Pensioenlasten 45.109 60.000 44.495
Afschrijvingen materiële vaste activa 17.506 11.700 18.384
Overige personeelsbeloningen 12 54.894 55.300 44.894
Huisvestingskosten 13 24.594 27.600 23.529
Verkoopkosten 14 70 7.000 70
Kantoorkosten 15 16.231 21.400 19.691
Algemene kosten 16 14.352 27.200 14.417
Bestuurskosten 17 24.655 38.800 19.718

Totaal van som der lasten 825.805 865.200 773.493

Totaal van bedrijfsresultaat 1.198.655 28.150 1.405.292
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten (3.597) 0 (526)

Totaal van netto resultaat 1.195.058 28.150 1.404.766

Bestemming saldo van baten en lasten

Bestemmingsreserve 1.164.910 1.400.887
Continuïteitsreserve 30.148 3.879

1.195.058 1.404.766
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken is feitelijk en statutair gevestigd op
Slenkstraat 70, 1441 MS te Purmerend en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
37138283.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken bestaan
voornamelijk uit:
Het duurzaam behoud en de ontwikkeling van het werkgebied (waaronder landschap, agrarisch
grondgebruik, natuur en milieu, water, cultuur-historie en economie), waarbij een rendabele
grondgebonden landbouw als drager van het gebied centraal staat.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

Grondslagen

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van
de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud
verloopt.

Financiële vaste activa
Betreft participatie in Coöperatie KTC proefboerderij Zegveld. De onder de financiële vaste activa
opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De onder de
financiële vaste activa opgenomen obligaties (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd), die eveneens
niet behoren tot een handelsportefeuille en die worden aangehouden tot het einde van de
looptijd worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs. 

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

Bestemmingsreserves
Voor toekomstige uitgaven uit hoofde van het doel van de vereniging is een bestemmingsreserve
gevormd. Toevoegingen aan dan wel onttrekkingen uit deze reserve worden uit de bestemming van het
saldo van baten en lasten gedaan. Bestedingen als gevolg van het doel van de vereniging worden als
last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Continuïteitsreserve
Er is een continuïteitsreserve gevormd bedoeld om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijke)
tegenvallende inkomsten. Deze reserve zal worden opgebouwd tot maximaal 6 maanden van de
jaarlijkse vaste kosten van de vereniging. De reserve is gevormd als gevolg van het bestuursbesluit.
Toevoegingen aan en onttrekking uit de continuïteitsreserve worden uit de bestemming van het saldo
van baten en lasten gedaan.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

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

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

1  Materiële vaste activa
Machines en

installaties
Andere vaste

bedrijfsmid-
delen

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 47.087 99.911 146.998
Cumulatieve afschrijvingen (39.045) (65.510) (104.555)

Boekwaarde per 1 januari 2021 8.042 34.401 42.443

Mutaties 
Investeringen 0 2.958 2.958
Afschrijvingen (6.035) (11.471) (17.506)

Saldo mutaties (6.035) (8.513) (14.548)

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 47.086 102.884 149.970
Cumulatieve afschrijvingen (45.079) (76.996) (122.075)

Boekwaarde per
31 december 2021 2.007 25.888 27.895
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

2  Financiële vaste activa

Coöperatie
KTC

proefboerderi
j Zegveld

€
Stand per 1 januari 2021
Hoofdbedrag 110.000

Boekwaarde per 1 januari 2021 110.000

Mutaties 

Saldo mutaties 0

Stand per 31 december 2021
Hoofdbedrag 110.000

Boekwaarde per
31 december 2021 110.000

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3  Vorderingen op handelsdebiteuren
RVO 3.583.347 3.844.113
Stichting Edwin Bouw Fonds 132.129 0
Provincie Noord Holland 51.759 101.378
Diverse vorderingen 11.029 8.336

3.778.264 3.953.827

4  Overige vorderingen
Overige vorderingen 151.403 32.605

Overige vorderingen
Overige vorderingen 103.584 20.987
Nog te factureren 41.041 4.990
Vooruitbetaalde kosten 5.108 4.938
Waarborgsom 1.670 1.670
Contributies 0 20

151.403 32.605

5  Liquide middelen
Rabobank 454.148 651.523
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

Passiva 

31-12-2021 31-12-2020
€ €

6  Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve 1.164.910 1.400.887
Bestemmingsreserve cofinanciering 47.492 47.492

1.212.402 1.448.379

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari 1.400.887 1.424.097
Toevoeging vanuit resultaatbestemming 1.164.910 1.400.887
Besteding (1.400.887) (1.424.097)

Stand per 31 december 1.164.910 1.400.887

Bestemmingsreserve cofinanciering
Stand per 1 januari 47.492 50.292
Toevoeging vanuit resultaatbestemming 0 (2.800)

Stand per 31 december 47.492 47.492

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 326.153 322.274
Uit resultaatbestemming 30.148 3.879

Stand per 31 december 356.301 326.153

31-12-2021 31-12-2020
€ €

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Kortlopende schulden

7  Overige schulden
Te betalen aan de deelnemers ANLb incl. vaartoeslag 2.771.442 2.836.251
Te betalen vergoeding 'behoud zangvogels' aan deelnemers 22.695 0
Overige schulden 17.176 38.636
Nettolonen 3.226 2.499
Bankkosten 35 33
Vooruitgefactureerde termijnen 0 20

2.814.574 2.877.439

Samenstellingsverklaring afgegeven 16



Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

8  Overlopende passiva
Vakantiegeld 20.161 19.030
Vakantiedagen 15.926 13.615

36.087 32.645
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurverplichtingen:
De kantoorruimte wordt gehuurd van de Amsterdamse Maatschap op basis van een overeenkomst per
jaar. De overeenkomst kan jaarlijks worden verlengd. De huur bedraagt vanaf 2016 circa € 1.015 per
maand en wordt jaarlijks geïndexeerd. De huur hiervan bedraagt in december 2021 € 1.090 per maand.
Per 1 september 2016 is een aanvullende ruimte gehuurd onder dezelfde voorwaarden. De huur hiervan
bedraagt vanaf 2016 circa € 326 per maand en wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 1 juli 2020 is een
aanvullende ruimte gehuurd onder dezelfde voorwaarden. Hiervan bedraagt de huur € 360 per maand.

Ter zekerheidsstelling is er via de Rabobank Waterland en Omstreken een bankgarantie afgegeven van
€ 3.000.

Bankgarantie:
Ter zekerheidsstelling is er een bankgarantie afgegeven ter grootte van € 3.000.
De bankgarantie is afgesloten bij de Rabobank Waterland en Omstreken onder nummer NL07 RABO
0129860328.

Verlening subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2022:
De vereniging heeft in 2015 van de Provincie Noord-Holland de subsidie Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer voor de uitvoeringsperiode 2016-2021 toegekend gekregen (beschikking 30 oktober
2015 met kenmerk: 646068-692565). Het totale subsidiebedrag bedraagt € 19.150.841. De subsidie is in
2016 gestart. Vanaf 2016 wordt het deel van de subsidie die op het betreffend jaar betrekking heeft,
verwerkt in de staat van baten en lasten. 
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Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken
Purmerend

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2021
Begroting

2021 2020
€ € €

9  Baten

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 5.830.615 4.877.229 5.890.381
Contributie 59.400 58.760 50.300
Overige baten 2.040 2.740 2.056

5.892.055 4.938.729 5.942.737

10  Directe projectkosten en project uitbetalingen aan leden

Project uitbetalingen aan leden 3.258.905 3.125.528 3.033.713
Directe projectkosten 614.764 919.851 736.839
Doorbelasting afschrijvingen (6.074) 0 (6.600)

3.867.595 4.045.379 3.763.952

11  Lonen

Lonen en salarissen 540.270 520.000 501.131
Ontvangen ziekengeld (1.833) 0 0

538.437 520.000 501.131

12  Overige personeelsbeloningen

Reiskostenvergoeding woon-werk 5.859 11.700 6.814
Studie- en opleidingskosten 3.818 7.000 713
Overige kostenvergoedingen 2.435 0 1.355
Diensten door derden 11.545 0 9.372
Ziekengeldverzekering 23.152 20.000 20.815
Overige personeelskosten 8.085 16.600 5.825

54.894 55.300 44.894

13  Huisvestingskosten

Betaalde huur 21.410 21.500 18.656
Gas, water en elektra 2.620 3.200 4.351
Vaste lasten 564 2.900 522

24.594 27.600 23.529

14  Verkoopkosten

PR en promotie 70 4.000 50
Afboeking dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren 0 3.000 20

70 7.000 70
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2021
Begroting

2021 2020
€ € €

15  Kantoorkosten

Telefoon en porti 6.337 7.600 6.539
Kosten automatisering 9.055 8.500 8.772
Overige kantoorkosten 839 5.300 4.380

16.231 21.400 19.691

16  Algemene kosten

Abonnementen en contributies 1.009 1.300 954
Assurantiepremie 1.557 0 1.554
Accountants- en advieskosten 9.786 9.200 10.680
Overige algemene kosten 772 2.200 1.229
Ledenkosten 1.228 2.000 0
Onvoorziene kosten 0 12.500 0

14.352 27.200 14.417

17  Bestuurskosten

Vacatiegelden bestuursleden 14.595 18.400 8.849
Beleid/Belangenbehartiging 6.535 13.400 9.340
Onkostenvergoedingen bestuursleden 3.117 0 1.352
Overige activiteiten bestuur 408 7.000 177

24.655 38.800 19.718
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3.6 Overige toelichtingen

Purmerend, 

Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Water Land en Dijken

F.N.M. de Wit J. Roos
#klant1

voorzitter

#klant2

penningmeester
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3. Waardeverloop vaste activa

KŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ�ĂĐƚŝǀƵŵ WƌŽũĞĐƚ �ĂŶƐĐŚĂĨͲ �ĨƐĐŚƌ͘ DĞƚŚ �ĂŶƐĐŚĂĨͲ ZĞƐƚǁĂĂƌĚĞ �ĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ �ŽĞŬǁĂĂƌĚĞ /ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ ^ƵďƐŝĚŝĞͬ �ĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ KƉďƌĞŶŐƐƚ ZĞƐƵůƚĂĂƚ �ŽĞŬǁĂĂƌĚĞ

ĚĂƚƵŵ ƉĞƌĐ͘ ǁĂĂƌĚĞ ǀŽŽƌŐ͘ũĂƌĞŶ ďĞŐŝŶďĂůĂŶƐ Ěŝƚ�ũĂĂƌ ,ŝƌ Ěŝƚ�ũĂĂƌ ǀĞƌŬŽŽƉ ĞŝŶĚďĂůĂŶƐ

sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ��ŐƌĂƌŝƐĐŚ�EĂƚƵƵƌͲ�ĞŶ�>ĂŶĚƐĐŚĂƉƐďĞŚĞĞƌ�tĂƚĞƌ͕�>ĂŶĚ�Θ��ŝũŬĞŶ ϮϬϮϭ

>ĂŶĚďŽƵǁŵĂĐŚŝŶĞƐ

Ϯ�'ƌĂƐůĂŶĚďĞůƵĐŚƚĞƌƐ�ĞŶ�ͲǁŽĞůĞƌ ϭϲϬϮ ϮϱͲϭϭͲϮϬϭϯ ϮϬй �t ϭϲ͘ϵϭϭ ϭ͘ϬϬϬ ϭϱ͘ϵϭϭ ϭ͘ϬϬϬ Ϭ ϭ͘ϬϬϬ

dŽƚĂĂů͗�>ĂŶĚďŽƵǁŵĂĐŚŝŶĞƐ ϭϲ͘ϵϭϭ ϭ͘ϬϬϬ ϭϱ͘ϵϭϭ ϭ͘ϬϬϬ Ϭ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

tĞŝĚĞǀŽŐĞů�ĚƌŽŶĞ

ĐůĞĂƌĨůŝŐŚƚ�ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ�ĚƌŽŶĞ ϭϲϬϱ ;ϮϮͲϮͲϮϬϭϳͿ ϮϬй �t Ϯϰ͘ϮϬϬ ϭϴ͘ϱϱϯ ϱ͘ϲϰϳ ϰ͘ϴϰϬ ϴϬϳ

ĐůĞĂƌĨůŝŐŚƚ�ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ�ĚƌŽŶĞ�ƌĞƐƚ ϭϲϬϱ ϮϮͲϮͲϮϬϭϳ ϮϬй �t ϱϵϳϲ ϰ͘ϱϴϭ ϭ͘ϯϵϱ ϭ͘ϭϵϱ ϮϬϬ

ϯϬ͘ϭϳϲ Ϭ Ϯϯ͘ϭϯϰ ϳ͘ϬϰϮ Ϭ ϲ͘Ϭϯϱ ϭ͘ϬϬϳ

/ŶǀĞŶƚĂƌŝƐ

ĐŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞĞŵ�ĞŶ�ƐŽĨƚǁĂƌĞ ϭϭͲϮͲϮϬϭϭ ϮϬй �t ϴ͘ϰϱϭ Ϭ ϴ͘ϰϱϭ Ϭ Ϭ Ϭ

�ĐĞƌ�ďĞĂŵĞƌ ϱͲϯͲϮϬϭϭ ϮϬй �t ϱϬϬ Ϯϱ ϰϳϱ Ϯϱ Ϭ Ϯϱ

�ĂĐŬƵƉ�,��н�,ĂƌĚĚŝƐĐ�Ϯd� ϳͲϳͲϮϬϭϮ ϮϬй �t ϰϳϬ ϰϳϬ Ϭ Ϭ Ϭ

WƌŽůŝĂŶƚ�ƐĞƌǀĞƌ ϭϭͲϭϭͲϮϬϭϯ ϮϬй �t ϭϳ͘ϮϮϯ ϭϳ͘ϮϮϯ Ϭ Ϭ Ϭ

ϴ�ďƵƌĞĂƵΖƐ ϭϬͲϭϮͲϮϬϭϯ ϮϬй �t ϵϲϴ ϵϲϴ Ϭ Ϭ Ϭ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐƐďŽƌĚĞŶ ϮϯͲϭϮͲϮϬϭϯ ϮϬй �t ϲϮϴ ϲϮϴ Ϭ Ϭ Ϭ

/��E��ƐŽĨƚǁĂƌĞ� ϭϯͲϮͲϮϬϭϰ ϮϬй �t ϲϳϯ ϲϳϯ Ϭ Ϭ Ϭ

EĞƚĨŽƌŵĂƚŝĞ�,W�WƌŽďŽŽŬ�ϰϱϬ ϮϲͲϵͲϮϬϭϰ ϮϬй �t ϵϱϱ Ϭ ϵϱϱ Ϭ Ϭ Ϭ

^ĂŵƐƵŶŐ�<ŽƉŝĞĞƌŵĂĐŚŝŶĞ� ϯϬͲϭϮͲϮϬϭϰ ϭϰй �t ϱ͘ϴϳϳ ϭ ϱ͘ϭϯϴ ϳϯϵ ϳϯϵ Ϭ

ϱ�ƚĞůĞƐĐŽƉĞŶ ϭϬϱϭ ϭϬͲϯͲϮϬϭϱ ϮϬй �t ϭ͘ϰϬϬ ϭ͘ϰϬϬ Ϭ Ϭ Ϭ

ϱ�ƐƚĂƚŝĞǀĞŶ ϭϬϱϭ ϲͲϯͲϮϬϭϱ ϮϬй �t ϭ͘ϲϰϳ ϭ͘ϲϰϳ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭ�tǇƐĞ� ϮϰͲϰͲϮϬϭϱ ϮϬй �t ϱϭϰ ϱϭϰ Ϭ Ϭ Ϭ

ϯ�tǇƐĞ ϮϲͲϱͲϮϬϭϱ ϮϬй �t ϭ͘ϰϮϮ ϭ͘ϰϮϮ Ϭ Ϭ Ϭ

�ƵƌĞĂƵƐƚŽĞůĞŶ ϭϱͲϭϮͲϮϬϭϱ ϮϬй �t Ϯ͘ϭϭϴ Ϯ͘ϭϭϴ Ϭ Ϭ Ϭ

^ĂŵƐƵŶŐ�ds� ϭϳͲϮͲϮϬϭϲ ϮϬй �t ϱϵϵ ϱϵϬ ϵ ϵ Ϭ

^ŽŶǇ�ƚĂďůĞƚƐ�ϱǆ ϭϬϱϭ ϭϮͲϮͲϮϬϭϲ ϮϬй �t Ϯ͘ϯϭϲ Ϯ͘Ϯϳϳ ϯϵ ϯϵ Ϭ

,W�ĐŽŵƉƵƚĞƌ�:<Z ϯϭͲϯͲϮϬϭϲ ϮϬй �t ϵϲϲ ϵϭϳ ϰϵ ϰϵ Ϭ

�Ğůů�tǇƐĞ�ϭǆ ϮϮͲϰͲϮϬϭϲ ϮϬй �t ϰϵϮ ϰϱϴ ϯϰ ϯϰ Ϭ

ĨůĞǆ�ĐŽŵĨŽƌƚ�ďƵƌĞĂƵƐƚŽĞůĞŶ ϭϵͲϵͲϮϬϭϲ ϮϬй �t ϴϳϵ ϳϰϴ ϭϯϭ ϭϯϭ Ϭ

EĞƚĨŽƌŵĂƚŝĞ�,W�,ĂŝũĞ�н�Ϯ�ǁǇƐĞ ϯϬͲϵͲϮϬϭϲ ϮϬй �t ϭ͘ϵϰϱ ϭ͘ϲϱϯ ϮϵϮ ϮϵϮ Ϭ

EĞƚĨŽƌŵĂƚŝĞ��W�� ϯϬͲϵͲϮϬϭϲ ϮϬй �t ϵϬϴ ϳϳϯ ϭϯϱ ϭϯϱ Ϭ

<ŽŶŝĐĂ�ŵŝŶŽůƚĂ ϮϴͲϮͲϮϬϭϳ ϮϬй �t ϭ͘ϲϱϯ ϭ͘Ϯϲϴ ϯϴϱ ϯϯϭ ϱϰ

�ŝƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ� ϮϯͲϭϭͲϮϬϭϳ ϮϬй �t ϳ͘Ϯϱϴ ϰ͘ϯϱϲ Ϯ͘ϵϬϮ ϭ͘ϰϱϮ ϭ͘ϰϱϬ

ďƵƌĞĂƵƐ�ĞŶ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚ ϯϭͲϱͲϮϬϭϵ ϮϬй �t Ϯ͘ϰϭϯ ϳϲϰ ϭ͘ϲϰϴ ϰϴϯ ϭ͘ϭϲϱ

^ĞƌǀĞƌ�ϲϮй�ǀĂŶ�ŽĨĨĞƌƚĞ ϭϳͲϳͲϮϬϭϵ ϮϬй �t ϵ͘ϱϱϭ Ϯ͘ϳϴϲ ϲ͘ϳϲϱ ϭ͘ϵϭϬ ϰ͘ϴϱϱ

^ĞƌǀĞƌ�ƌĞƐƚ�н�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚ ϭϳͲϳͲϮϬϭϵ ϮϬй �t ϭϰ͘Ϯϴϱ ϰ͘ϭϲϲ ϭϬ͘ϭϭϴ Ϯ͘ϴϱϳ ϳ͘Ϯϲϭ

^ĞƌǀĞƌ�ƌĞƐƚ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚ ϭϳͲϳͲϮϬϭϵ ϮϬй �t ϰϮϭ ϭϮϰ Ϯϵϳ ϴϱ ϮϭϮ

ƐŽĨƚǁĂƌĞ�ƐĞƌǀĞƌ�ƚĞĐŚƐŽƵƉ ϭϳͲϳͲϮϬϭϵ ϮϬй �t ϭ͘ϴϲϮ ϱϰϯ ϭ͘ϯϭϵ ϯϳϮ ϵϰϳ
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3. Waardeverloop vaste activa

ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞ�ůĂƉƚŽƉ ϯϬͲϵͲϮϬϭϵ ϮϬй �t ϭ͘ϯϴϭ ϯϰϱ ϭ͘Ϭϯϲ Ϯϳϲ ϳϲϬ

ďƵƌĞĂƵƐ�ϰǆ ϮϲͲϵͲϮϬϭϵ ϮϬй �t Ϯ͘ϳϬϲ ϲϳϳ Ϯ͘ϬϮϴ ϱϰϮ ϭ͘ϰϴϲ

Ϯǆ�ƚŚŝŶ�ĐůŝĞŶƚ� ϯϬͲϭϮͲϮϬϭϵ ϮϬй �t ϭ͘ϲϭϳ ϯϮϰ ϭ͘Ϯϵϯ ϯϮϰ ϵϲϵ

ƚĞůĞĨŽŽŶĐĞŶƚƌĂůĞ�sŽĚĂĨŽŶĞ�ŝŐŐŽ ϭϴͲϭϬͲϮϬϭϵ ϮϬй �t ϭ͘ϬϬϰ Ϯϰϯ ϳϲϭ ϮϬϭ ϱϲϬ

WƌŽĚĞƐŬ�ƚďǀ�'/^�:<Z ϮϳͲϱͲϮϬϮϬ ϮϬй �t ϭ͘ϲϵϲ ϭϵϴ ϭ͘ϰϵϴ ϯϯϵ ϭ͘ϭϱϵ

ZŽůĚĞƵƌŬĂƐƚĞŶ ϭϴͲϴͲϮϬϮϬ ϮϬй �t ϴϰϳ ϲϰ ϳϴϯ ϭϲϵ ϲϭϰ

�ĨǌƵŝŐŝŶŐ�ƉƌŝŶƚĞƌƌƵŝŵƚĞ ϴͲϵͲϮϬϮϬ ϮϬй �t Ϯ͘Ϯϲϵ ϭϱϭ Ϯ͘ϭϭϴ ϰϱϰ ϭ͘ϲϲϰ

<ŽŶŝĐĂ�ŵŝŶŽůƚĂ�ŶŝĞƵǁ ϭϬͲϴͲϮϬϮϭ ϮϬй �t Ϯ͘ϵϱϴ͕ϬϬ Ϯ͘ϵϱϴ Ϯϰϴ Ϯ͘ϳϭϬ

dŽƚĂĂů͗�/ŶǀĞŶƚĂƌŝƐ ϭϬϮ͘ϴϲϴ͕ϱϲ Ϯϲ ϲϰ͘ϱϮϱ ϯϰ͘ϰϬϱ Ϯ͘ϵϱϴ ϭϭ͘ϰϳϭ Ϯϱ͘ϴϵϮ

dŽƚĂĂů͗�ZĂƉƉŽƌƚ ϭϰϵ͘ϵϱϱ͕ϱϲ ϭ͘ϬϮϲ ϭϬϯ͘ϱϳϬ ϰϮ͘ϰϰϴ Ϯ͘ϵϱϴ ϭϳ͘ϱϬϲ Ϯϳ͘ϵϬϬ
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WNT-verantwoording 2021 Vereniging Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, 

Land en Dijken 

 

De WNT is van toepassing op Vereniging Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land en 

Dijken. Het voor Vereniging Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken 

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 ¼ 209.000,- Algemeen bezoldigingsmaximum. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

 
  

Gegevens 2021  

bedragen x ¼ 1 W. Menkveld  

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 

2021 

01/01  � 31/12 

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)   

0,8 

Dienstbetrekking? Ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
78.160 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 

Subtotaal 78.160 

  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
167.200 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

  

Bezoldiging 78.160 

  

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 

                    N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.  
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Gegevens 2020  

bedragen x ¼ 1 W. Menkveld 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 

01/01 � 31/12 

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 

0,80 

Dienstbetrekking? ja 

  

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
71.402 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 

Subtotaal 71.402 

  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
160.800 

  

Bezoldiging 71.402 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen  
 

Gegevens 2021    

bedragen x ¼ 1 F.N.M. de Wit J. Oskam J.J. Jantjes 

Functiegegeven Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 � 31/12 01/01 � 07/10 01/01 � 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 18.564 6.316 2.340 

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
31.350 15.675 20.900 

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging 18.564 6.316 2.340 

    

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 

N.v.t.        N.v.t.  
       

N.v.t. 
 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

    N.v.t. 

 

      N.v.t.  

 

   N.v.t. 

Gegevens 2020    

bedragen x ¼ 1 F.N.M. de Wit J. Oskam J.J. Jantjes 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 � 31/12 01/01 � 31/12 01/01 � 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 15.602 6.318 2.625 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4 
30.150 20.100 20.100 
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Gegevens 2021  

bedragen x ¼ 1 C.A. Welboren 

Functiegegeven Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 � 31/12 

  

Bezoldiging  

Bezoldiging 1.936 

  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
20.900 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

Bezoldiging 1.936 

  

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 

N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

    N.v.t. 

 

 

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van ¼ 1.700 of minder 

 

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van ¼ 1.700 of minder  

 

 

Gegevens 2021  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

M.C. van Nieuwkoop Lid 

T. Veldhuisen Lid 

J. Sant Lid 

P.J. Teerhuis Lid 

J. Roos Lid 

T.N. Smit Lid 

J.L. Uitentuis Lid 
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