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Jaarrekening 2019 en begroting 2020  
Vechtplassencommissie & Werk aan de Vecht 

 en Vrienden van de Vecht 
 
Dit betreft in feite 3 jaarrekeningen van 2 stichtingen, waarbij statutair is vastgelegd dat ten minste 
één van de bestuursleden van de Vriendenstichting tevens bestuurslid is van de VPC:  

1.) de Stichting Commissie van de Vecht en het oostelijk en westelijk plassengebied met 
a. de Vechtplassencommissie (VPC) 
b. Werk aan de Vecht (WadV) 

2.) de Stichting Vrienden van de Vecht (VvdV) 
 
Bestuurswisseling 
In de gecombineerde bestuursvergadering van beide stichtingen (5 december 2019) zijn Jan Willem 
Gunning en Wendela Sandberg benoemd als nieuwe bestuursleden van de VPC, Wendela Sandberg 
als penningmeester. Bij de Vrienden traden Peter Rombouts en Steven de Clercq af als resp. 
voorzitter en penningmeester en zijn Jan Willem Gunning en Wendela Sandberg benoemd tot nieuwe 
bestuursleden als resp. voorzitter en penningmeester. De feitelijke overdracht van het 
penningmeesterschap vindt plaats bij de goedkeuring van deze jaarrekening door de vergadering 
van de VPC na controle door de kascommissie. 
 

Stichting Commissie van de Vecht en het oostelijk en 
westelijk plassengebied 
 
a. Toelichting  Vechtplassencommissie (VPC) 

 
 
Toelichting, algemeen en begroting 
De VPC is voor haar inkomsten afhankelijk van de Vrienden van de Vecht. Zij hebben, conform de 
begroting, in 2019 € 3.000,- bijgedragen, nl: € 1.500,- voor reguliere ondersteuning, € 1.000,- voor 
de nieuwe website (zie hieronder) en € 500,- voor activiteiten rond de jaarvergadering. 
De Direct Kwartaal spaarrekening no. 407 8170 42 bij de ABNAMRO is gesloten. 
 
Juridische zaken 
De VPC heeft –helaas zonder succes– bij zowel de Rechtbank Midden-Nederland en de Raad van 
State een procedure gevolgd tegen de door de gemeente Stichtse Vecht verleende bouwvergunning 
aan de Proosdijweg 1, Breukelen. Kosten: € 771,29. 
 
Nieuwe website 
Besloten is tot een gezamenlijke website voor de Vechtplassencommissie (VPC), de werkgroep Werk 
aan de Vecht (WadV) en de Vrienden van de Vecht (VvdV). De nieuwe website is op de Vriendendag, 
13 april 2019, gepresenteerd. Voor de website is Wietske Tammes uit Vreeland in de arm genomen 
(€ 1.689,16); Britt Moricke paste de logo’s aan (€ 363,00). Met de totale kosten van € 2.052,16 zijn 
we ruim binnen de begrootte € 2.500 gebleven. Van KIEM is de toegezegde € 1,500 ontvangen. 
 
Vechtologie 
In 2019 vond de afronding plaats van het Vechtologie-project. 
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b. Toelichting  Werk aan de Vecht (WadV) 
 

 
 
Toelichting, algemeen en begroting 
Dat de eigen inkomsten zoveel hoger waren dan begroot, is deels te danken aan de verhoging van 
de vergoeding die per werkdag wordt gevraagd van € 50,- naar € 75,- en omdat de Ridderhofstad 
Gunterstein de achterstallige bijdrage over 2018 alsnog heeft voldaan. 
De Direct Sparen rekening no. 512 5817 70 bij de ABNAMRO is gesloten. 
 
Gereedschap, materiaal 
Soms is de vergoeding in natura, bijv. in de vorm van gereedschap. In 2019 bleek het niet nodig 
gereedschap aan te vullen of te vervangen. In 2020 zal dat wel nodig zijn. Dat geldt ook voor de 
veiligheidshelmen. Landschap Erfgoed Utrecht onderzoekt de mogelijkheden van een gezamenlijks 
actie. In totaal is € 1.000 begroot. Werk aan de Vecht mag de gereedschapswagen stallen achter de 
werkschuur bij de moestuin/ boomgaard van Gunterstein. 
 
Werkdagen 
Het aantal werkdagen in 2019 was 21, verdeeld over 7 locaties (Gunterstein (10x), Vreedenhorst 
(5x), Wittensteijn (2x) , Hoekermolen (1x), gemeente Nederhorst den Berg (bij kasteel,1x)), De 
Bouwerij (boer Max, 1x) en 1 x boomfeestdag in Nigtevecht). 34 vrijwilligers waren 1 of meerdere 
van deze dagen actief. In totaal werd 1.070 uren gewerkt, waarmee volgens provinciale norm (€ 
22,50 p/u), een bijdrage van € 24.075,- aan landschapsbeheer is geleverd. Dit is exclusief de ca. 3 
à 400 uren voor coördinatie en de overgang van de oude website naar de nieuwe.  
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Stichting Vrienden van de Vecht 
 
Toelichting, algemeen en begroting 
De doelstelling van de Vrienden van de Vecht is het ondersteunen van het werk van de 
Vechtplassencommissie en het stimuleren van onderzoek naar de waarden van de Vechtstreek en 
het verspreiden van die kennis; daarnaast het ondersteunen van de werkgroep Werk aan de Vecht. 
Achterstallige bijdragen over 2018 aan de VPC zijn in 2019 rechtgetrokken. 
In de achterliggende jaren hebben afwisselend de stichting Venster op de Vecht en de VPC een 
abonnement (€ 700,-) op de UIT. Om deze mogelijkheid van bekendmaking van ons werk actiever 
te kunnen inzetten, is daarvoor € 700,- opgenomen op de begroting voor 2020.  
 

 
 
Vrienden 
Het aantal Vrienden bleef stabiel op 336. Ondanks twee herinneringen hebben daarvan in 2019 
slechts 255 hun bijdrage betaald (€ 5.414,00) tegen 249 in 2018 (€ 5.610,03). 
 
Ledenadministratie 
De overdracht van het penningmeesterschap is aangegrepen om deze professioneler aan te pakken. 
Voor de met name de zeer tijdrovende ledenadministratie is mw. van der Velden bereid gevonden 
die op zich te nemen. Daarvoor is max. € 1.700 in de begroting opgenomen. De ledenadministratie 
is gekoppeld aan de Vechtdatabase, waarin zowel de Vrienden als de vele relaties van de VPC zijn 
opgenomen. Deze is aan vernieuwing/opschoning toe. De zoektocht naar een combinatie van 
boekhouding en ledenadministratie leidt tot een voorlopige voorkeur voor E-boekhouden. Voor een 
abonnement is € 300 in de begroting opgenomen. 
 
Bankrekeningen - Beleggingen 
De overstap van ING naar Triodos is afgerond door het opzeggen van de ING-rekening. 
In 2019 is voor € 10.000 aangekocht van het Triodos Fare Share Fonds en voor € 7.000 aan 
Certificaten Triodos Bank. Per 31-12-2019 was het belegd vermogen €103.813,28; het rendement 
over 2019 was 2,24% 
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Vermogen Vrienden van de Vecht - Fondsen op naam 
De Vrienden van de Vecht beheren het vermogen van de Vechtplassencommissie. Dat vermogen is 
ondergebracht in drie fondsen, nl. het ‘Fonds Vechtoevers’ en twee Fondsen op naam: het Karel 
Nagel-fonds (1981, Nfl. 30.000; bij de overgang naar de euro vastgesteld op € 20.000) en het Rie 
de Boois-fonds (2011, € 59.650). 
Aan bestedingen uit het ‘Fonds Vechtoevers’ (2014, € 7.198), dat is ontstaan uit het positieve 
resultaat van het VPC-project ‘Vechtoevers, zien en gezien worden’, zijn geen specifieke  
voorwaarden verbonden. 
De Fondsen op naam, ontstaan uit de nalatenschap van de naamgevers, zijn bestemd voor: “het 
stimuleren van onderzoek naar culturele en historische waarden in het werkgebied van de VPC, 
inventarisaties van flora en fauna, waterkwaliteit, monumenten en aanverwante zaken die naar het 
oordeel van het bestuur passen binnen de doelstelling van de VPC”. 
In overleg met de erflater, cq de familie is o.a. afgesproken dat de VPC zichzelf de verplichting 
oplegt de fondsen zo mogelijk aan te vullen tot het oorspronkelijke niveau. 
 
De belangrijkste bron van inkomsten van de Vrienden bestaat uit donaties van de Vrienden. Om aan 
bovenstaande afspraak te voldoen is daarom jaarlijks is het positieve saldo op de jaarrekening 
volgens de sleutel 3:9:1 aan de fondsen toegevoegd. Dat verklaart ook de afname in 2019 van het 
eigen vermogen en heeft geleid tot onderstaand resultaat: 
      Oorspronkelijk      31 dec. ’16     31 dec. ’17       31 dec. 2018    31 dec. 2019 
Karel Nagel Fonds  20.000  20.679  21.016  21.505  23.957 
Rie de Boois Fonds  59.650  62.037  63.048  64.516  71.781 
Fonds Vechtoevers      -    6.893    7.005    7.168   7.986  
Totaal   79.650  89.609  91.069  93.190          103.813 
 
Aanbeveling 
Omdat hiermee is voldaan aan bedoelde afspraak en tevens omdat de besteding van de Fondsen op 
naam geoormerkt is en het daarnaast wenselijk is om ook andere projecten te kunnen steunen, 
zoals natuur- en/of cultuurbehoud, verdient het aanbeveling om in het vervolg een scheiding te 
maken tussen de beide fondsen op naam en het ‘Fonds Vechtoevers’ waarbij de eersten, in de 
verhouding 1:3, alleen aangroeien met het rendement op de beleggingen en waarbij het eventuele 
positieve resultaat op de jaarrekening wordt toegevoegd aan het ‘Fonds 
 
 

 
 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de Vrienden van de Vecht hun doelstelling als steunstichting 
van de Stichting Commissie van de Vecht en het oostelijk en westelijk plassengebied waar maken. 
Niet alleen kunnen zowel de Vechtplassencommissie als Werk aan de Vecht mede daardoor hun 
reguliere werkzaamheden vervullen, maar in de vorm van bijdragen aan publicaties en de 
vernieuwde website, dragen de Vrienden ook bij aan het breder bekend maken van de waarden van, 
en daarmee het draagvlak voor, de Vechtstreek. 
 
 
Maarssen, 24 januari 2020 
 
 


