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Jaarverslag en financieel verslag Stichting Hart voor Bos 2019
Voorwoord
Dit is het 1e jaarverslag van stichting Hart voor Bos (hierna genoemd “Hart voor Bos”). Conform de
voorschriften die hiervoor worden gesteld vanuit de belastingdienst bevat dit verslag een overzicht
van de baten en lasten, een weergave van de balans en een toelichting hierop.
Dit verslag betreft de periode vanaf de oprichting op 17 oktober 2018 tot en met 31
december 2019. Deze periode wordt het financiële boekjaar 2019 genoemd en
hiernaar wordt verwezen waar in de financiële overzichten 2019 is genoemd.
Financiën samengevat
● In dit financiële boekjaar zijn er 9 participaties uitgegeven elk 0,24 ha, waarvan er 2 deels
en 7 volledig gefinancierd zijn. Er is een totaalbedrag van € 3.475 opgehaald via
participaties.
●

In 2019 is € 3.484 ontvangen aan donaties.

●

In 2019 is € 633 aan kosten gemaakt (notarieel, website, bank- en transactiekosten etc.)
die niet direct bijdragen aan de doelstelling. Daarvan is het merendeel eenmalige kosten
die zijn gemaakt voor de oprichting van de stichting.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 2018 en 2019:
● In 2018 hebben de 4 bestuursleden een reis gemaakt in Colombia en besloten samen een
stichting op te richten om tropisch bos te beschermen.
●

Tijdens het bezoek aan Colombia zijn de bestuursleden in contact getreden met de
eigenaar van een gebied in de Sierra Nevada van Colombia. In oktober 2018 is een optie
tot koop overeengekomen op het bos op het landgoed genaamd La Esperanza. De looptijd
van de optie is gaande 2019 verlengd en heeft een einddatum van 1 maart 2021.

●

In oktober 2018 is zijn de statuten voor de stichting opgesteld en is Hart voor Bos
geregisteerd bij de kamer van koophandel onder nummer 72843268.

●

Vanaf oktober 2018 is Hart voor Bos bij de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut
beoogde instelling (ANBI).

●

In 2019 er bankrekeningen geopend en contracten afgesloten met payment service
providers om het mogelijk te maken om betalingen te ontvangen via verschillende
betaalmethoden.

●

In 2019 heeft Hart voor Bos meerdere evenementen en acties georganiseerd.
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●

In april 2019 is de website www.hartvoorbos.org live gegaan.

●

In oktober 2019 is het bos Esperanza in beheer genomen door Hart voor Bos.

●

Lopende het jaar 2019 is gewerkt aan het in beeld brengen van de ecologische waarde
van gronden in de Sierra Nevada. Dit visualisatie van de ecologische waarde zal in 2020
gereed worden gemaakt. Het kaartmateriaal dat hieruit volgt zal worden gebruikt bij
afwegingen over toekomstige aankoop van gronden.

Dit zijn de vooruitzichten voor 2020:
● Definitief maken ecologische waarde visualisatie Sierra Nevada. Dit kaartmateriaal zal worden
gebruikt voor afwegingen over toekomstige aankoop van gronden.
●

Verbeteren betalingsmethoden en automatisering in de afhandeling hiervan.

●

Inschrijving stichting in Colombia als rechtspersoon.

●

Betreden van bedrijven markt voor het verwerven van fondsen.

Stichting en bestuur
Hart voor Bos is een Nederlandse stichting die in 2018 is opgericht. De missie van Hart voor Bos is het
beschermen van ecologische habitat door het nemen van eigenaarschap. Goed eigenaarschap heeft
voor ons een dubbele betekenis. Het staat voor eigendom maar het betekent ook ontfermen over en
de verantwoordelijkheid nemen voor.
Hart voor Bos ziet Zuid-Amerika als haar werkgebied maar focust zich momenteel uitsluitend op de
streek Sierra Nevada in Colombia.
Het bestuur werkt samen met vrijwilligers aan het verwezenlijken van deze missie. Voor een nadere
beschrijving van de stichting en haar doelen verwijzen we u graag naar haar beleidsplan
(https://www.hartvoorbos.org/organisatie-1/beleid).
In de betreffende periode bestond het bestuur uit 4 personen:
● mevrouw E.J. Vleeming, voorzitter;
● de heer J.M. Hermans, penningmeester;
● de heer A.A. Makkinga, bestuurslid;
● mevrouw M. Meijerink, secretaris.
Voor advies over juridische onderwerpen en contracten betreffende aankoop van gronden wordt Hart
voor Bos bijgestaan door Sander Gielen. Voor het beheer van het bos wordt de stichting geholpen
door Vidal, beide woonachtig in Colombia. Alle betrokkenen werken op vrijwillige basis.
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Staat van Baten en Lasten
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Balans
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Toelichting op de staat van baten en lasten en de balans
In deze toelichting geven we een beschrijving van de posten die zijn genoemd in de financiële
overzichten waarbij een referentie is opgegeven. Het referentienummer verwijst naar de nummering
in deze paragraaf.
1. Baten
Hart voor Bos heeft in 2019 uitsluitend baten verworven via donaties en participaties.
In 2019 heeft Hart voor Bos € 3.484 opgehaald aan donaties. Het bos dat wordt beschermd met
donaties van meer dan € 25 wordt onder vermelding van een betalingskenmerk verwerkt op onze
digitale kaart: https://www.hartvoorbos.org/interactieve-kaarten/kaart-esperanza-bos.
In 2019 heeft Hart voor Bos 9 participaties uitgegeven voor elk 0,24 ha bos. De ligging van deze
percelen zijn eveneens weergegeven op bovengenoemde digitale kaart. Van de participaties zijn er 2
deels en 7 volledig gefinancierd in 2019. In totaal is voor € 3.475 opgehaald met de uitgifte van
participaties.
Participaties zijn uitgegeven eigendomspapieren. Alleen het economische eigendom wordt afgegeven
en niet het juridische eigendom. De hiervoor aan Hart voor Bos overgedragen tegoeden zijn bestemd
voor de aankoop en bescherming van gronden. Eventuele restitutie verloopt pas na heruitgifte van de
betreffende participatie zodat Hart voor Bos deze nooit uit reeds verworven vermogen hoeft te
financieren. Deze voorwaarde maakt het mogelijk om de gelden langdurig (lees permanent) vast te
leggen in onroerend goed.
2. Lasten t.b.v. de doelstelling
Omdat nog geen kosten zijn gemaakt voor de aankoop en of bescherming van gronden zijn er nog
geen lasten ten behoeve van de doelstelling gemaakt.
3. Algemene lasten
Hart voor Bos heeft in het boekjaar 2019 eenmalige uitgaven gedaan voor de oprichting van de
stichting. Dit zijn de notariële kosten en de kosten voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel,
tezamen € 383. Verder heeft Hart voor Bos lopende kosten die over 2019 € 250 bedroegen.
4. Materiële vaste activa
Momenteel bezit Hart voor Bos nog geen onroerend goed. Indien voldoende fondsen worden
verworven binnen de looptijd van de optie (tot 1 maart 2021) kan worden overgegaan tot de koop
van landgoed La Esperanza.
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5. Liquide middelen
Hart voor Bos heeft 2 bankrekeningen op haar naam staan: lopende rekening NL58INGB0008840720
en spaarrekening NL52ASNB8821001261. Per 31-12-2019 stond op deze rekeningen tezamen het
bedrag van € 5.222.
6. Vordering
In 2019 heeft Hart voor Bos op een kerstmarkt gestaan en daar donaties verworven. De organisator
van de kerstmarkt (MVO-Kado & Events B.V.) heeft op 2 januari uitbetaald. Verder zijn de donaties uit
december 2019, die zijn betaald via stichting GEEF door haar op de rekening van Hart voor Bos
gestort op 6 jan 2020. In totaal bestond het nog te vorderen bedrag op € 1.580.
7. Voorschot stichtingskosten
In verband met de oprichting van de stichting zijn er kosten gemaakt die zijn voorgeschoten door
leden van het bestuur. Voorschot was noodzakelijk omdat er in die perioden nog geen fondsen waren
verworven en de stichting nog niet was opgericht en daardoor geen officiële lening kon aangaan. Het
betreft notariële kosten, inschrijvingsgeld Kamer van Koophandel en kosten voor PR doeleinden
(flyers, visitekaartjes etc.). In totaal is € 476 voorgeschoten.
8. Eigen vermogen
Het eigen vermogen van Hart voor Bos bestaat in 2019 uit 2 typen monetaire middelen. De eerste zijn
de gelden die via donaties zijn binnengekomen en eigendom zijn van de stichting. Deze zijn vrijelijk
besteedbaar zolang zij bijdragen aan de missie van de stichting.
De tweede betreft gelden die ter beschikking zijn gesteld aan de stichting in ruil voor een participatie.
Deze ter beschikking gestelde gelden zijn aan Hart voor Bos toevertrouwd t.b.v. de aankoop en
bescherming van gronden. Vanwege de voorwaarden die zijn gesteld aan restitutie hoeft Hart voor
Bos hiervoor niet te putten uit haar eigen financiële reserves. Daarom zijn ook deze gelden vrijelijk te
besteden aan de aankoop van onroerend goed (landgoed).

