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Inleiding 

De Stichting Boomrijk Lingewaard is opgericht op 6 maart 2020, door ondertekening door het 

oprichtingsbestuur van de Akte van Oprichting bij notaris Van Schaik 

in Bemmel (zie foto). De stichting is in het leven geroepen op 

initiatief van een groep inwoners van Lingewaard die zich willen 

inzetten voor het behoud van bomen en struiken in de gemeente 

Lingewaard. Aanleiding was onze bezorgdheid over het verdwijnen 

van veel bomen en ander groen in de gemeente Lingewaard. Wij 

volgen het gemeentebeleid kritisch en oefenen op deze manier een 

positieve invloed uit op het behoud van bomen. Ook onderzoeken 

wij of kapvergunningen terecht worden afgegeven en steunen wij 

inwoners die gegrond bezwaar willen maken tegen het kappen van bomen. Naast het behoud van 

bestaande bomen en struiken willen wij ook een bijdrage leveren aan het vergroten van het 

bomenbestand.  

 

Visie 

De Stichting heeft als visie dat bomen een onmisbare schakel vervullen in het leven op aarde. Ze zijn 

veruit de meest efficiënte manier voor klimaatadaptatie en voor een betere leefomgeving. Ze leven 

langer dan ieder ander organisme en vormen de meest complexe en succesvolle ‘planten’ op aarde. De 

waarde van bomen is zo groot, dat we op een zorgvuldig manier met bomen moeten omgaan.  

 

Missie 

Ons hoofddoel is het behoud van bestaande bomen en struiken en het stimuleren van de aanplant van 

nieuwe bomen. 

Wij trachten dit doel te bereiken door onder andere: 

o Kennis over te dragen over bomen, struiken en biodiversiteit in de vorm van voorlichting aan 

verschillende doelgroepen 

o Erop toezien dat op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met bomen 

o Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij bedreigingen van bomen in het algemeen en 

bij dreigende kap in het bijzonder, wanneer niet op een zorgvuldige manier met bomen is 

omgegaan 

o Het stimuleren van aanplant van nieuwe bomen door het zelf organiseren of ondersteunen van 

boomplant acties 

o Het organiseren van excursies naar bossen, parken en tuinen waar bijzondere bomen staan. 

 

Activiteiten in 2020 

Vanwege de beperkingen door de Corona maatregelen zijn er in 2020 nog geen activiteiten geweest. 
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JAARREKENING 2020 

 

Balans 

Activa 

Vaste activa   Beschrijving   01-01-2020  31-12-2020 

Materiele vaste activa  NVT 

Vlottende activa 

Vorderingen   NVT 

Liquide middelen  Bankrekening Rabobank 0   232,01 

    

Totaal Activa       0   232,01 

 

Passiva 

Algemene reserve      0   232,01 

Voorzieningen   NVT 

Langlopende schulden  NVT 

Kortlopende schulden  NVT 

Totaal Passiva       0   232,01 
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Staat van Baten en Lasten 

 

Baten       Werkelijk 2019  Werkelijk 2020 

Inkomsten uit donaties      0   350,00 

Inkomsten uit schenkingen en legaten    0   0 

Inkomsten uit subsidies      0   0 

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling   0   350,00 

 

Lasten 

Besteed aan doelstellingen     0   0 

Kosten beheer en administratie    0   79,05 

Bankkosten       0   38,94 

Som van de lasten      0    117,99 

 

Saldo baten & lasten      0   232,01 

 

Het saldo baten & lasten wordt gereserveerd voor het organiseren van activiteiten in 2021 die passen 

binnen de doelstellingen van de stichting. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 

beschikking aan de stichting. 

Reserves 

Algemene reserve 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit 

bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur, maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed. 

 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

Algemeen 

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Vanwege de beperkingen door de Corona maatregelen zijn er in 2020 geen uitgaven geweest aan 

activiteiten. 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats 

voor gemaakte onkosten. Veelal worden deze onkosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.  

De stichting heeft geen werknemers in dienst. 

Vaststelling en goedkeuring 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering 

van 26 maart 2021. 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant ter controle van de jaarrekening; daarom ontbreekt een 

controleverklaring van een onafhankelijk accountant. 

Statutaire regeling inzake resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten 

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de 

resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is 

opgenomen. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 

 

Toelichting op de balans 

Materiele vaste activa 

De stichting heeft geen materiele vaste activa (zoals eigen kantoorruimte, kantoormeubilair, computers, 

printers, telefoons e.d.). 

Vorderingen  

De stichting heeft geen kortlopende vorderingen op debiteuren. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gevormd door de som van contant geld (kas) en giraal tegoed (bankrekening 

Rabobank). 

Algemene reserve 

De algemene reserve is het bedrag waarover de stichting vrij van verplichtingen kan beschikken per 31 

december van het boekjaar. 

Voorzieningen 

De stichting heeft geen voorzieningen voor toekomstige uitgaven. 

Langlopende schulden 

De stichting heeft geen langlopende schulden (schulden met een looptijd langer dan een jaar) aan 

kredietinstellingen of anderen. 

Kortlopende schulden 

De stichting is vrijgesteld van omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Er zijn geen nog te betalen rente- 

en bankkosten, geen te betalen schadevergoeding of andere kortlopende schulden (schulden met een 

looptijd korter dan een jaar). 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Inkomsten uit donaties 

Donateur   Datum  Bedrag 

Donateur 1   02-04-2020 €   50,00  

Donateur 1   05-10-2020 €   50,00 

Donateur 2   31-10-2020 €   50,00 

Donateur 3   01-11-2020 €   50,00  

Donateur 4   11-11-2020 €   75,00 

Donateur 5   13-11-2020 €   75,00 

Totaal baten     € 350,00  

 

Besteed aan doelstellingen 

Geen bestedingen aan doelstellingen in 2020 

  

Kosten beheer en administratie 

Inschrijfvergoeding Kamer van Koophandel €   50,00 

Licentie b.Hosted.nl BV    €   29,05 

 

Bankkosten 

Kosten ondernemersrekening   €   38,82 

Debetrente     €     0,12 

 

Totaal lasten     € 117,99 

 

Saldo baten & lasten    € 232,01  

Kassaldo 31-12-2020    € 232,01 

 

     


