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Stichting Work with Nature te Zuidoostbeemster  

1.1  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Statutenwijziging

Blijkens de akte d.d. 4 april 2011 werd de stichting Stichting Work with Nature per genoemde datum

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52460932.

De doelstelling van Stichting Work with Nature wordt in artikel artikel 2 van de statuten als volgt 

Het bestuur wordt gevoerd door:

- M.J. Havik en L.M. Bol

1.a. Het instand houden en mogelijk uitbreiden van ecologische hoogwaardige tropische regio's en het

verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe

bevordelijk kunnen zijn.

3.  Zij tracht onder andere om gelden te verwerven via sponsoring, fondsen en via het toerisme.

c. Het werken aan de bewustwording van de verslechterende situatie met tropische natuur wereldwijd door

onderzoek en voorlichting, zoals aan de lokale gemeenschap en buitenlandse gasten.

Tevens is als naam bij de Kamer van Koophandel ingeschreven: Adopteer Regenwoud

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 27 augustus 2018. 

b. Het financieel steunen van de stichting " Fundacion Work with Nature in Costa Rica MMM " ten behoeve

van de activiteiten zoals hiervoor bedoeld onder lid a.

- J.R.T. op den Kelder en M. Schenk

  a. Het aankopen en veiligstellen van kwetsbare, tropische natuurgronden met hoge biodiversiteit;

b. Het verbeteren van de levensstandaard van de locale gemeenschap ten behoeve van activiteiten in lijn

met lid 2.a.;

- J. Bos en M.R.M. Neuteboom

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door drie belangrijke kernactiviteiten uit te

oefenen, te weten:
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1.2  Begrotingsoverzicht

2021
Begroting

 2021
2020

Begroting

 2020

€ € € €

Baten 155.920 160.000 145.657 132.500

Activiteitenlasten 163.603 163.500 150.962 142.606

Bruto exploitatieresultaat -7.683 -3.500 -5.305 -10.106

Afschrijvingen materiële vaste activa - - 24.335 24.335

Algemeen beheer 1.652 1.600 3.869 2.200

Wervingskosten 2.525 3.000 3.146 3.500

Beheerslasten 4.177 4.600 31.350 30.035

Exploitatieresultaat -11.860 -8.100 -36.655 -40.141

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.100 -1.100 -736 -750

Som der financiële baten en lasten -1.100 -1.100 -736 -750

Resultaat -12.960 -9.200 -37.391 -40.891

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur

Begroting voor het boekjaar 2022 € €

168.600

161.300

7.300

-

7.300

6.200

1.100

-850

-850

250

-
250

M.R.M. Neuteboom

J. Bos

L.M. Bol, vice voorzitter

M.J. Havik, voorzitter

Het beleid en activiteiten zijn er opgericht voor het in stand houden en uitbreiden van ecologisch

hoogwaardige tropische regio's en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in

de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Hiertoe worden donateurs geworven en

activiteiten georganiseerd.

Saldo

Overige opbrengsten

Bruto exploitatieresultaat

Beheerslasten

Baten

Activiteitenlasten

Resultaat

Resultaat uit gewone exploitatie

Exploitatieresultaat

Som der financiële baten en lasten

M. Schenk

J.R.T. op den Kelder, penningmeester
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Stichting Work with Nature te Zuidoostbeemster  

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren - 1.412

- 1.412

Liquide middelen 119.964 131.903

Totaal activazijde 119.964 133.315

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Work with Nature te Zuidoostbeemster  

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves 45.251 32.336

Overige reserves 51.955 31.483

97.206       63.819       

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfondsen 22.753 69.100

22.753 69.100

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 5 396

5 396

Totaal passivazijde 119.964 133.315

31 december 2021 31 december 2020
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3.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting

 2021

2020

€ € €

Baten met bijzondere bestemming 24.353 25.000 45.500

Overige baten 131.567 135.000 100.157

Baten 155.920 160.000 145.657

Besteding baten met bijzondere bestemming 163.167 163.000 150.508

Overige lasten 436 500 454

Activiteitenlasten 163.603 163.500 150.962

Bruto exploitatieresultaat -7.683 -3.500 -5.305

Afschrijvingen materiële vaste activa - - 24.335

Algemeen beheer 1.652 1.600 3.869

Wervingskosten 2.525 3.000 3.146

Beheerslasten 4.177 4.600 31.350

Exploitatieresultaat -11.860 -8.100 -36.655

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.100 -1.100 -736

Som der financiële baten en lasten -1.100 -1.100 -736

Resultaat -12.960 -9.200 -37.391

Resultaat -12.960 -9.200 -37.391

Bestemming resultaat:

Bestemmingsreserve -2.085 - -16.200

Bestemmingsreserve Farm Saint Miguel - - 13.036

Bestemmingsreserve onderhoudskosten in Costa Rica -10.000 - 10.000

Bestemmingsreserve 25.000 - -

Overige reserve , resultaat -12.960 - -37.391

Bestemmingsfonds project perceel 5, 25 ha -42.500 - 42.500

Bestemmingsfonds project onderzoeksmiddelen -3.000 - -

Bestemmingsfonds project Laboratorium -5.200 - -

Bestemmingsfonds project fonds Lush 3.500 - -

Bestemmingsfonds project toekomstbestendige structuur 345 - -

Bestemmingsfonds project Engels locale gids 508 - -
-46.392 - 11.945

Recapitulatie:

Overige reserve , resultaat -12.960 -37.391

Mutatie bestemmingsreserves 12.915 6.836

Mutatie bestemmingsfondsen -46.347 42.500

-46.392 11.945
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3.3  Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -11.860

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 1.412

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) -391

1.021

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -10.839

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.100

-1.100

Kasstroom uit operationele activiteiten -11.939

Mutatie geldmiddelen -11.939

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 131.903

Mutatie geldmiddelen -11.939

Stand per 31 december 119.964

2021
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Tevens is ingeschreven de naam " Adopteer Regenwoud ".

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Transacties, vorderingen en schulden

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Vastgelegd vermogen

De activiteiten zijn volgens SBI-code: 91042 - Natuurbehoud en SBI-code 94993 - Steunfondsen

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers

op transactiedatum. 

De activiteiten van Stichting Work with Nature, statutair gevestigd te Woerden, bestaan voornamelijk uit:

- verwerven middelen voor instandhouding van tropische regio's in Costa Rica.

Stichting Work with Nature, statutair gevestigd te Woerden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 52460932.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zuiderweg 34 A te Zuidoostbeemster.

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.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn

toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als

bestemmingsfonds.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Baten

Kosten 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Onder baten wordt verstaan ontvangsten van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
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3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren - 1.412

Toegezegde nog niet ontvangen bijdrage of giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Liquide middelen

Rekening courant bank 119.964 131.903

Voor de rekening courant zijn geen zekerheden verstrekt.
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3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Continuiteit 7.215 9.300

Bestemmingsreserve Farm Saint Miguel 13.036 13.036

Bestemmingsreserve onderhoud in Costa Rica - 10.000

Bestemmingsreserve perceel 10, 65,3 ha 25.000 -
45.251 32.336

Bestemmingsreserve Continuiteit
Stand per 1 januari 9.300 25.500

Bestemming resultaat boekjaar -2.085 -16.200

Stand per 31 december 7.215 9.300

Bestemmingsreserve Farm Saint Miguel
Stand per 1 januari 13.036 -

Bestemming resultaat boekjaar - 13.036

Mutatie  bestemmingsreserve betaald -13.036 -

Mutatie bestemmingsreserve reservering 13.036 -

Stand per 31 december 13.036 13.036

Bestemmingsreserve onderhoud in Costa Rica
Stand per 1 januari 10.000 -

Bestemming resultaat boekjaar -10.000 10.000

Stand per 31 december - 10.000

Bestemmingsreserve perceel 10, 65,3 ha
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 25.000 -

Stand per 31 december 25.000 -

De beperkte doelstelling heeft betrekking op onderhoudskosten in Costa Rica van het jaar 2021. 

De beperkte doelstelling heeft betrekking op een reserve voor de continuiteit. De reservering bedraagt 1,5 x

het bedrag van de beheerslasten en rentelasten van jaar 2021. De factor 1,5 is het maximum van de

Richtlijn Goede Doelen.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op het project Farm Saint Miguel. De reden van deze beperking is

gelegen in de uit te betalen termijn in 2022. De termijn 2021 is in 2021 voldaan.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op perceel 10, 65,3 ha. De reden van deze beperking is gelegen in

om in 2022 het vermelde bedrag te betalen.
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3.5  Toelichting op de balans

2021 2020

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 31.483 118.210

Bestemming resultaat boekjaar -12.960 -37.391

Mutatie uit bestemmingsreserves -12.915 -6.836

Mutatie uit bestemmingsfondsen 46.347 -42.500

Stand per 31 december 51.955 31.483

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds project perceel 5, 25 ha - 42.500

Bestemmingsfonds project Onderzoeksmiddelen - 3.000

Bestemmingsfonds project Laboratorium 18.400 23.600

Bestemmingsfonds project Lush 3.500 -

Bestemmingsfonds project Toek. Best Structuur 345 -

Bestemmingsfonds project Engels locale gids 508 -
22.753 69.100

Bestemmingsfonds project perceel 5, 25 ha
Stand per 1 januari 42.500 -

Bestemming resultaat boekjaar -42.500 42.500

Stand per 31 december - 42.500

Bestemmingsfonds project Onderzoeksmiddelen
Stand per 1 januari 3.000 3.000

Bestemming resultaat boekjaar -3.000 -

Stand per 31 december - 3.000

Bestemmingsfonds project Laboratorium
Stand per 1 januari 23.600 26.000

Bestemming resultaat boekjaar -5.200 -

Uitgave tbv laboratorium - -2.400

Stand per 31 december 18.400 23.600

De beperkte doelstelling heeft betrekking op inrichting van het laboratorium. In 2022 is dit fonds uitbetaald.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op project perceel 5, 25 ha. De reden van opheffing is uitbetaling

in 2021.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op aankoop van onderzoeksmiddelen. Het project is in 2021

afgerond.
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3.5  Toelichting op de balans

2021 2020

€ €

Bestemmingsfonds project Lush
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 3.500 -

Stand per 31 december 3.500 -

Bestemmingsfonds project Toek. Best Structuur
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 345 -

Stand per 31 december 345 -

Bestemmingsfonds project Engels locale gids
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 508 -

Stand per 31 december 508 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 5 396

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Er zijn geen verplichtingen per eind 2021 welke niet in de balans zijn opgenomen.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op een educatieproject met de lokale bassisschool in Costa Rica.

De reden van deze beperking is gelegen dat het project in 2022 wordt afgerond.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op het project Toekomst Bestendige Structuur.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op het verbeteren van de Engelse taal in Costa Rica van

medewerkers.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Baten met bijzonder bestemming

Fonds Lush 3.500 - -

Fonds Toek. Best. Structuur 345 - -

Fonds Engels locale gids 508 - -

Fonds project perc 10, 65,3 ha 10.000 - -

Fonds project Y 10.000 - -

Fondsen en subsidies - 25.000 45.500
24.353 25.000 45.500

Overige baten

Overige baten van particulieren 71.374 70.000 47.927

Overige baten van bedrijven 26.742 40.000 36.421

Overige baten van scholen 885 1.000 2.779

Overige baten van crowdfunding 7.946 - 12.011

Overige baten van givt 199 - -

Overige baten van YouBeDo 81 - 1.019

Overige baten van bedrijven diverse 24.340 24.000 -

Nog niet ontvangen baten - - -
131.567 135.000 100.157

Besteding baten met bijzondere bestemming

Donatie aankoop regenwoud 51.800 52.000 105.921

Donatie onderhoudskosten reservaat 42.932 43.000 9.431

Donatie advieskosten aankoop - - 8.116

Donatie salaries -virus - - 12.040

Donatie bouw studentenverblijf - - 15.000

Donatie project Farm Saint Miguel 13.036 13.000 -

Donatie project Laboratorium 5.200 5.000 -

Donatie project perc 10, 65,3 ha 50.199 50.000 -
163.167 163.000 150.508

Overige lasten

Bankkosten tbv betalingen naar Costa Rica 436 500 454

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen - - 20.185

Vervoermiddelen - - 4.150
- - 24.335

Onder de -Overige baten- zijn opgenonem toezeggingen welke ultimo boekjaar nog niet zijn ontvangen. In

het jaar van ontvangst worden deze verantwoord in jaarrekening.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Algemeen beheer

Kantoorkosten - - 156

Computer en website 428 - 467

Contributies-abonnementen 1.124 - 732

Externe inhuur - - 2.178

Representatiekosten 88 - 335

Algemene kosten 12 1.600 1
1.652 1.600 3.869

Wervingskosten

Facebook 1.595 - 674

Reklame -advertentiekosten 462 - 708

Mailchip 383 - 31

Website - - 1.733

Overige verkoopkosten 85 3.000 -
2.525 3.000 3.146

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente -kosten kredietinstelling 1.100 1.100 736

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen
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4.1  Bijlage 1 ondertekening Bestuur en Kasverslag

De jaarrekening is door het bestuur goedgekeurd:

Zuidoostbeemster, 5 juli 2022

M.J. Havik, voorzitter

L.M. Bol, vice voorzitter

J.R.T. op den Kelder, penningmeester

M. Schenk

J. Bos

M.R.M. Neuteboom

-------------------------------------------------------

KAS VERSLAG JAARREKENING 2021

De heer J. Holtmaat

De heer C. Riemersma

Utrecht, 4 juli 2022

De jaarrekening - de balans en staat van baten en lasten jaar 2021 - is door de kascommissie gecontroleerd

en in orde bevonden. Zij stellen voor de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2021. Het

jaarverslag sluit met een balanstotaal van € 119.964 en met een negatief resultaat van € 12.960.
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