
           

Begroting 2023 Stichting Veldzorg Oosterdel (SVO) 

 

Voorwoord 

 

Op 31 december 2022 treedt Gerrit Arkesteijn, die dan 7 jaar voorzitter van stichting 

Veldzorg Oosterdel is geweest, af. Op de vele verdiensten van Gerrit komen we op een 

later tijdstip terug. De voorzittershamer wordt per 1 januari 2023 overgenomen door 

Catharinus Jelsma.   

De belangrijkste doelstellingen voor komend jaar zijn in bijlage 1 uiteengezet. Het betreft 

een limitatieve opsomming van de specifieke aandachtspunten bij onze vijf  

kerndoelstellingen.       

De mate waarin onze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd hangt sterk af van: 

• de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers en 

• de financiële middelen die ons ter beschikking staan. 

De komende periode staat sterk in het teken van het ontwikkelen van een realistische 

visie voor een toekomstbestendig Oosterdel. Veldzorg gaat deze visie, in nauwe 

samenwerking met gemeente Dijk & Waard, Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, Staatsbosbeheer en Museum BroekerVeiling ontwikkelen. Een 

gespecialiseerd adviesbureau gaat ons daarbij helpen.    

 

Door de tomeloze inzet van de vrijwilligerscoördinator is het aantal actieve vrijwilligers 

dat elke week vol frisse moed, soms in weer in wind, de handen uit de mouwen steekt, in 

2022 gegroeid  tot meer dan 50 vrouwen en mannen.  Met zoveel vrijwilligers wordt het 

steeds makkelijker om het Oosterdelgebied zo goed mogelijk  te onderhouden. Deze 

coördinator heeft in het najaar van 2022 haar werkzaamheden beëindigd. 

Vanaf komend begrotingsjaar wordt een deel van de financiële administratie 

ondergebracht bij een extern administratiekantoor. Administrateur Siem Schoon stopt na 

17 jaar met dit deel van zijn vrijwilligerswerk. Het bestuur is erg blij dat ze nog gebruik 

kan maken van zijn inzet en ondersteuning bij een aantal overige werkzaamheden. 

 

Ook in 2023 gaan we uit van een nagenoeg sluitende begroting die afgerond € 94.000 

bedraagt. Binnen de krappe begroting is nog enige ruimte aanwezig om nieuw/gebruikt 

materieel aan te schaffen. Maar er zijn geen financiële middelen beschikbaar om groot 

onderhoud te plegen of daarvoor een voorziening op te bouwen. Hierbij valt te denken 

aan het herstel van walkanten (ongeveer 12.000 strekkende meter) en het baggeren van 

de meeste tussensloten en hoofdwatergangen. 

Uit eerder uitgevoerde berekeningen met een erkend rekenmodel is gebleken dat voor 

het op de juiste wijze in stand houden van het Oosterdelgebied jaarlijks (prijspeil 2022) 

afgerond € 119.000 beschikbaar zou moeten zijn. Uit de begroting 2023 blijkt dat er in 

werkelijkheid  slechts afgerond € 51.000 begroot wordt. De conclusie die hieruit volgt is 

dat het jaarlijkse tekort op onze begroting anno 2023 afgerond € 68.000 bedraagt.  

Heel veel energie zal noodgedwongen moeten worden gestoken in het vinden van extra 

aanvullende financiële middelen ten bedrage van € 68.000 per jaar. Alleen als deze 

aanvullende middelen worden gevonden, kan de stichting ook in de toekomst garant 

staan voor een adequaat beheer en onderhoud van het Oosterdelgebied.             



 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan 

 

Doelstelling 1 

Bevorderen van de ambachtelijke, cultuurhistorische en tuinbouwkundige waarden van 

het gebied. 

 

In de loop van 2022 is de handhaving op het naleven van de huurdersverplichtingen 

overeenkomstig het geldende huurcontract geïntensiveerd. Naar aanleiding hiervan is het 

contract met enkele huurders  per 1-1-2023 opgezegd. Steeds meer verhuurde akkers 

worden gelukkig wel (weer) onderhouden zoals overeengekomen en bedoeld. Deze 

akkers zijn letterlijk hét voorbeeld voor alle huurders die hun afspraken met Veldzorg 

niet goed of slechts gedeeltelijk nakomen. 

 

In het voorjaar van 2023 kunnen huurders zich eenmalig aanmelden voor hulp van 

Veldzorg bij het op orde te brengen van hun akker(s). In het najaar van 2023 zullen onze 

schouwmeesters opnieuw controleren of aan de voorwaarden van het huurcontract wordt 

voldaan. Van huurders die hun akker dan nog niet voldoende op orde hebben, zal de 

huurovereenkomst per 1-1- 2024 worden opgezegd. Onze schouwmeesters zullen 

beoordelen op basis van redelijkheid en billijkheid.    

 

Er wordt in het Oosterdel gebied uitsluitend biologisch geteeld. 

 

 

Doelstelling 2  

Bevorderen van de ecologische en waterschapkundige waarden. 

 

Op 14 december 2022 is een samenwerkingsovereenkomst tussen Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier, gemeente Dijk & Waard, Staatsbosbeheer, Museum 

BroekerVeiling en Stichting Veldzorg getekend. Deze samenwerking beoogt met hulp van 

een nog te contracteren extern adviesbureau in de loop van 2023 een toekomstbestendig 

beheersplan voor het cultuurlandschap Oosterdel op te stellen. Belangrijk onderdeel van 

het plan zal zijn het duurzaam verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit in het 

gebied.  Hiervoor is onder meer nodig om de ongeveer 12.000 meter afgekalfde walkant 

(waarvan in 2021 als proef al door Veldzorg ongeveer 1.200 meter met wiepen is 

versterkt) duurzaam te herstellen en alle relevante sloten en watergangen te baggeren.       

Eind 2022 is het praktisch beheersplan voor het Oosterdel gebied herschreven en 

vastgesteld en wordt het beheer in overeenstemming met dit plan uitgevoerd.  

Riet wordt alleen gemaaid tussen 1 november en 1 maart. Inmiddels zetten we hiervoor 

een zelf gerenoveerde maaiboot  in, nu nog met name voor het verzamelen van het 

gemaaide riet, in de toekomst ook voor het daadwerkelijke rietmaaien.     

Sinds voorjaar 2022 draaien we in de natte winterperiode (van november tot april), met 

behulp van een zelf gerenoveerde en geplaatste Amerikaanse windmolen, proef met het 

vernatten van vijf akkers in het kader van natuurontwikkeling.  De eerste successen met 

het aantrekken van verdwenen vogelsoorten zijn al geboekt.  

  



 

 

 

 

Doelstelling 3 

Het bevorderen van de museale, natuur en milieu-educatieve waarden 

 

In 2023 worden de cultuurakkers zoveel mogelijk gebruikt voor de teelt van groenten. 

 

In 2023 worden weer schoolklassen voor natuureducatie en maatschappelijke stages 

ontvangen  

 

Het voornemen is om, mede op verzoek van Museum BroekerVeiling, langs de vaarroute 

van de museumboten enkele akkers die in beheer zijn van Veldzorg, in te richten als 

tuinbouwakker zoals gebruikelijk in de periode voor de grootschalige ruilverkaveling. 

Deze akkers zullen door de vrijwilligers van Veldzorg worden beteeld en onderhouden.     

 

Doelstelling 4 

Bevorderen van zorgkundige waarden 

 

Zorgtuinderij Oosterheem is volledig selfsupporting, maar waar nodig en wenselijk zal 

Veldzorg de zorgtuinderij maximaal blijven ondersteunen. Onderzocht wordt om cliënten 

van Oosterheem in de nabije toekomst te betrekken bij het inrichten van nieuwe 

tuinbouwakkers langs de vaarroute van de museumroute. 

     

Eind november 2021 is Esdegé Reigersdaal gestart met een groenploeg. Ze tuinieren op 

een eigen akker en verrichten ondersteunende werkzaamheden voor Veldzorg. Op 1 

januari 2023 wordt een samenwerkingsovereenkomst van kracht waarin onderling 

gemaakte afspraken over onder meer kosten, werkdagen en gebruik van onze Truus 

Henselmans zaal zijn vastgelegd.   

 

Eind 2022 is een pilot gestart waarbij studenten van het Clusius College praktijkonderwijs 

krijgen op de akkers van Veldzorg. Veldzorg faciliteert dit onderwijs. Onder meer op 

basis van een evaluatie zal worden besloten of de pilot een vervolg zal krijgen. 

 

 

Doelstelling 5 

Verbetering van de interne organisatie 

   

Er worden stappen gezet met betrekking tot het vergroten van de duurzaamheid van 

onze gebouwen en het optimaliseren/verlagen van het energieverbruik. Hiervoor wordt 

begin 2023 gebouw d’Oostkant van een hybride verwarming systeem (warmtepomp) 

worden voorzien. Op 31 december 20202022 treedt Gerrit Arkesteijn, die dan 7 jaar 

voorzitter van Veldzorg is geweest, terug. Op de vele verdiensten van Gerrit voor de 

Veldzorg organisatie komen op een later tijdstip nog wel uitgebreid terug. De 

voorzittershamer wordt per 1 januari 2023 overgenomen door Catharinus Jelsma. 

 

De belangrijkste doelstellingen voor het komend jaar zijn in bijlage 1 uiteengezet. Het 

betreft een limitatieve opsomming van de specifieke aandachtspunten bij onze 5 

kerndoelstellingen. 

De mate waarin onze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd hangt vooral sterk af 

van : 

- de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. 

- financiële middelen die ons ter beschikking staan 



 

De komende periode staat sterk in het teken van het ontwikkelen van een realistische 

visie voor een toekomstbestendig Oosterdel. Veldzorg gaat deze visie in nauwe 

samenwerking met de gemeente Dijk & Waard, het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, Staatsbosbeheer en Museum Broekerveiling ontwikkelen. Een extern 

gespecialiseerd adviesbureau gaat ons daarbij helpen. 

 

Vooral door de tomeloze inzet van onze inmiddels bij Veldzorg gestopte 

Vrijwilligerscoördinator is het aantal actieve vrijwilligers dat elke week de handen weer 

vol frisse moed, soms in weer in wind, de handen uit de mouw steekt , in 2022 gegroeid 

tot meer dan 50 vrouwen en mannen. Met zoveel vrijwilligers wordt het steeds 

makkelijker om het Oosterdel gebied zo goed mogelijk te onderhouden. 

 

Vanaf het begrotingsjaar wordt een deel van de financiële administratie ondergebracht bij 

een administratiekantoor. Onze vaste administrateur Siem Schoon stopt na 17 jaar met 

dit deel van zijn vrijwilligerswerk. Het bestuur is erg blij dat we nog gebruik kunnen 

maken van zijn inzet en ondersteuning bij een aantal overige werkzaamheden. 

 

Ook in 2023 gaan we uit van een nagenoeg sluitende begroting die afgerond € 94.000 

bedraagt. Binnen de krappe begroting is gelukkig zelfs nog enige ruimte aanwezig om 

nieuw/gebruikt materieel aan te schaffen. Er zijn evenwel geen financiële middelen 

beschikbaar om groot onderhoud te plegen dan wel daarvoor een voorziening op te 

bouwen. Hierbij valt te denken aan het herstel van walkanten (circa 12.000 strekkende 

meter) en het baggeren van de meeste tussensloten en hoofdwatergangen). 

 

Uit eerder uitgevoerde berekeningen met een erkend rekenmodel is gebleken dat voor 

het op de juiste wijze in stand houden van het Oosterdel gebied jaarlijks afgerond  

€ 119.000 beschikbaar zou moeten zijn (prijspeil 2022). Uit de begroting 2023 blijkt dat 

er in werkelijkheid slechts afgerond € 51.000 begroot wordt. De conclusie die hieruit 

volgt is dat het jaarlijkse tekort op onze begroting anno 2023 afgerond €68.000 

bedraagt. 

 

Heel veel energie zal noodgedwongen moeten worden gestoken in vinden van extra 

aanvullende financiële middelen ten bedrage van € 68.000 per jaar. Alleen als deze 

aanvullende middelen worden gevonden kan Veldzorg ook in de toekomst garant staan 

voor een adequaat beheer en onderhoud van het Oosterdel gebied. 

 

Financieel 

 

Onderstaande financiële begroting 2023 is opgesteld op basis van de plannen voor 2023 

en de lopende contracten en overeenkomsten. Ook is  zijn de akkeradministratie en 

adoptieadministratie als basis gebruikt. 

 

Hieronder de begrote exploitatie baten en -lasten van de uit te voeren activiteiten. In de 

begroting zijn de extra kosten voor structureel herstel cultuurlandschap, walkanten en 

oevers niet opgenomen omdat de middelen hiervoor niet voorhanden zijn. Alleen het 

klein noodzakelijk onderhoud hieraan kan worden begroot. 

 

In deze begroting zijn de begrote baten toereikend om de geschatte lasten uit te voeren. 

Omdat de stichting geen winstoogmerk heeft wordt er geen overschot begroot. 

 

Hierbij de geprognosticeerde balans voor het lopende jaar 2022 en het begrote jaar 

2023. 

 

  



 

 

 

 

 
 

Voor elektrificeren boot (VZ1) wordt € 16.000 uitgegeven, hiervan is in 2022 al een deel 

ad € 11.000 betaald ten laste van de voorziening duurzaamheid.   
 

       

 

 

 

BALANS per ULTIMO dec dec dec dec

begroot prognose begroot prognose

Activa 2023 2022 Passiva 2023 2022

Materiële vaste Activa Eigen vermoqen

Grond en gebouwen 335.984 337.589 Saldo op 1 januari 18.918 18.854

Inventaris gebouw 13.457 1.883 Bestemm. Res. Groot onderhoud goed en materieel 123.900 123.900

Vaartuigen 16.575 21.796 Bij: exploitatiesaldo normale activiteiten 194 64

Werkmaterieel 18.086 22.640 Tot algemene reserves 143.013 142.818

Totaal Materiële vaste Activa 384.102 383.908

Voorzieningen

Vorderingen Afwerking baggerstort e.d. 10.000 10.000

Debiteuren 1.035 4.100 Herstel walkant 45.640 40.640

Rente spaarrekening 0 0 Duurzaamheid 11.500 22.500

Totaal vorderingen 1.035 4.100 Totaal voorzieningen 67.140 73.140

Liquide middelen Schulden lange termijn

Rabo 3466.48.769 rekening-courant 1.259 167 Hypotheek o/g Rabo 3466.925.991 190.000 190.000

Rabo 1265.277.958 Bedrijfsspaarrekening 55.495 56.304

Totaal liquide middelen 56.754 56.471 Schulden korte termijn

Waarborgsommen huurders 12.500 12.500

Nog te verrekenen en vooruit ontvangen 24.238 21.021

Nog te betalen kosten 5.000 5.000

Totaal schulden korte termijn 41.738 38.521

TOTAAL 441.891 444.479 441.891 444.479



                   
 

 

Risico’s 

De risico´s die de normale bedrijfsuitoefening kunnen beïnvloeden zijn;  

• Extra onderhoud materieel wegens calamiteiten, een deel van dit (extra) onderhoud 

kan afgedekt worden uit de bestemmingsreserve `Groot onderhoud goed en 

materieel`.  

• Op lange termijn is het niet beschikbaar zijn van voldoende vrijwilligers een risico.  

• Onderhoud landschap 

• Bij stijgende instandhoudingskosten voldoende middelen te genereren om deze 

kosten te financieren. 
 

Winst- en Verliesrekening

Begroting 2023

   

Prognose 

2022

 

Werkelijk

2021

Baten

Beheervergoeding SBB 24.230 21.021 20.326

Scorlewald 21.140 18.490 17.878

Zalen verhuur 7.500 6.500 10.385

Verhuur landschapsreservaat 6.000 6.035 5.347

Doel subsidies 0 224 5.000

Adoptie 33.700 29.800 28.551

Overige 1.850 1.888 3.999

Som van de baten 94.420 83.958 91.486

Lasten

Afschrijvingen 12.100 10.446 10.362

Huisvestingslasten 16.000 13.980 11.700

Energie en water 12.500 8.599 8.554

kosten derden ( loonwerk e.d.) 16.700 14.700 14.714

Kosten werkmaterieel 20.425 17.461 8.140

Dotaties voorziening voorzieningen 0 5.000 9.134

Overige kosten 10.100 7.318 19.313

Som der lasten 87.825 77.504 81.917

Financieringslasten en kosten 6.401 6.389 6.565

Som van de lasten 94.226 83.894 88.482

Saldo exploitatie 194 64 3.004


