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1.

Voorwoord

De Stichting Rijke Weide Vogelfonds is in het voorjaar van 2018 opgericht. De stichting treedt op als
bewaarder en beheerder van het fonds dat zich als doel heeft gesteld het verwerven en beheren van
weidegronden om zo het leefgebied voor weidevogels te verbeteren en daarmee de kansen op
broedsucces en behoud van kwetsbare vogelsoorten te vergroten.
Door gronden te verwerven en deze te verpachten aan boeren die hart hebben voor vogels en natuur
en bereid zijn tegen een lagere pachtprijs hun bedrijf uit te oefenen op ´vogelvriendelijke´ wijze, vergroot
de Stichting Rijke Weide Vogelfonds de kansen voor weidevogels.
Met het aantrekken van nieuwe financiers en het verwerven van kansrijke weidevogelgronden hopen we
een bijdrage te leveren aan de stapsgewijze verbetering van het leefklimaat voor weidevogels in
Nederland.
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2.

Jaarrekening

2.1.

Balans en toelichting

Balans

Activa
De waarde van de activa betreft:
• de waarde van de in 2018 aangeschafte grond in de Onnerpolder. Deze gronden zijn door Sperwer
Holding BV aangekocht in december 2017 en bij de oprichting van de stichting in eigendom
overgedragen;
• de waarde van de in 2018 aangeschafte grond in Idzega. Deze gronden zijn door TKH Holding BV
gefinancierd.
Overzicht van de terreinen en hun waarde:
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Liquide middelen
De liquide middelen ultimo 2020 bestaan voornamelijk uit gelden die beschikbaar gesteld zijn door
Sperwer Holding B.V. bij de oprichting van de stichting en ontvangen pachtgelden.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gevormd uit participaties, ontvangen middelen van Sperwer Holding B.V.,
ontvangen pachtgelden, verminderd met diverse algemene uitgaven.
Verloopstaat:
Vermogen ultimo 2019
Exploitatieresultaat 2020
Vermogen ultimo 2020

€
€
€

23.004,00
17.946,45
40.950,45
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2.2.

Exploitatie
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3.

Resultaatbestemming

Het gehele exploitatieresultaat € 17.946,45 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
De participanten zien af van uitkering van de hun toekomende vergoeding.

4.

Participantenregister per 31-12-2020

Om privacy-redenen worden de namen van de participanten niet vermeld in deze publieksversie van de
jaarrekening.

5.

Vaststelling

Deze jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Rijke Weide
Vogelfonds d.d. 8 februari 2021.

Colofon
Stichting Rijke Weide Vogelfonds
Boulevard 12
3707 BM ZEIST
KvK: 71612580
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