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Voorwoord van de voorzitter 

 

Ontzettend veel mensen vanuit de hele regio bezoeken in 2020 het Landgoed Prattenburg, het is af 
en toe gewoon heel druk in het bos, zo blikken we in dit jaarverslag terug. De wereld maakt een 
ongekende crisis door, die voor iedereen enorme gevolgen heeft. Als onderdeel van de wereldwijde 
inspanning om de verspreiding van het Corona-virus tegen te houden hebben wij veel van onze 
gezamenlijke activiteiten en samenkomsten moeten afzeggen.  

Achter de schermen doordenken we verschillende scenario’s en bereiden we veel voor. Hoe kunnen 
we weer activiteiten opzetten zoals: de Prattenburg Lezing, Prattenburgrun, het uitreiken van de 
laanadoptie certificaten, en de lessen op het Landgoed voor de schoolkinderen? Wanneer en hoe 
kunnen we weer de barbecue organiseren om onze waardering te uiten naar de tientallen 
vrijwilligers die - rekening houdend met de maatregelen in kleinere groepen op grotere afstand - 
steevast blijven helpen met het op orde houden van het Landgoed en het Park? Zodra onze 
activiteiten weer op een veilige en verantwoorde manier kunnen worden opgetuigd, zijn wij er in 
ieder geval klaar voor. 

Binnen de ruimte die er is, hebben we dit jaar een aantal mooie zaken weten te bereiken, een greep 
uit de resultaten: de tweede serie van het klimaat slimme bos is geplant, we hebben vele nestkastjes 
voor mezen opgehangen tegen de eikenprocessierups, de eerste fase (34 bomen) van de Lindelaan is 
geadopteerd en vernieuwd, en het beleefpad is uitgebreid met een waterbaan. Daar kunnen we als 
vrienden gezamenlijk trots op zijn. 

Als onafhankelijk, niet-gesubsidieerde stichting zijn wij voor onze inkomsten afhankelijk van 
donateurs. Om de openstelling van het Landgoed met de prachtige natuur en cultuur maximaal te 
kunnen faciliteren, kunnen wij steun goed gebruiken. Veel mensen laten weten onze bijdrage aan en 
verrijking van de regio (natuur en cultuur) belangrijk te vinden en onze missie te willen steunen. Dat 
waarderen we bijzonder.   

Pas goed op uzelf en op uw dierbaren. 

Gerard Nauta, voorzitter 
Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg 
Veenendaal, maart 2021 
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Balans per: 31 december 2020

Activa

Triodos Bank 21.766           19.577€        
Nog te ontvangen bedragen 2.805             289€              
Vooruitbetaalde kosten
Totaal activa 24.571         19.866€           

Passiva

Vermogen
Vrij vermogen 14.745           18.757           
Fonds klimaat adaptief bos 1.904             1.904             
Fonds trimbaan en beleefpad -                 2.063             
Resultaat lopend boekjaar 1.870€           -6.075           

18.519         16.649             
Vooruitontvangen bedragen 25€                 
Nog te betalen kosten 6.027€           3.217                

Totaal passiva 24.571         19.866             

2020 2019
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Verlies- & winsrekening

Inkomsten
Bijdrages Vrienden van Prattenburg 6.265€           6.227€           
Giften 300€              800€              
Subsidies -€               -€               
Inkomsten projecten 9.243€           
Inkomsten activiteiten 105€              2.418€           

Totaal inkomsten 15.913€        9.445€          

Uitgaven
Realisatie projecten 11.319€        12.862€        
Kosten activiteiten 96€                 1.256€           
Communicatie 1.634€           
Kosten organisatie 994€              1.402€           
Totaal uitgaven 14.043€        15.520€        

Resultaat lopend jaar 1.870€          -6.075€         

2020 2019

Bestemming resultaat 2020: 

mutatie algemene reserve 3.933€          
mutatie fonds Trimbaan en Beleefpad -2.063€        
mutatie fonds Klimaat adaptief bos -€              

1.870€          
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Toelichting op de jaarcijfers van Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg 

Algemeen 
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest, waarin we vanuit de stichting minder activiteiten hebben 
kunnen ondernemen. Maar het landgoed is in dit jaar veel bezocht door mensen die even uit hun 
thuis situatie wilden ontsnappen. De betrokkenheid van de Vrienden bij dit Landgoed is goed te zien 
aan de bijdragen die we dit jaar ontvingen en het enorme succes van het Lanenplan. 
 
Resultaat 
Het resultaat 2020 komt uit op € 1.870 positief.  De bijdrages van Vrienden blijven stabiel, maar de 
inkomsten uit activiteiten zijn nihil, omdat we deze in verband met corona allemaal hebben moeten 
afgeblazen. Het lanenplan Engelse werk is een groot succes geworden. Zowel fase I als fase II zijn 
volledig geadopteerd, waarmee we totaal 64 lindebomen hebben kunnen planten. Wat een mooie 
nieuwe laan is geworden op het Engelse werk.  
 
Hieronder worden de belangrijkste posten van de balans en het resultaat verder toegelicht. 
 
Balans 
 
Triodosbank (€ 21.766) 
Dit zijn de liquide middelen per 31 december 2020 
 
Nog te ontvangen bedragen (€ 2.805) 
Dit betreffen de geadopteerde bomen fase II, die per 31 december nog niet waren betaald door de 
adoptanten. 
 
Vermogen (€ 18.519) 
Het vermogen is vanaf 2019 verdeeld in vrij besteedbaar en geoormerkt vermogen (bestemming 
fondsen). Het fonds “Klimaat adaptief bos”, zijn de opbrengsten uit de activiteiten Prattenburgrun 
2019. De planning is dat dit deel van het klimaat adaptief bos in 2021 wordt gerealiseerd. 
Het fonds “Trimbaan en beleef pad” zijn de opbrengsten uit de activiteit Prattenburgrun 2018. Dit 
jaar hebben we met die opbrengst de waterbaan toegevoegd aan het beleefpad. De mutaties in het 
vermogen zijn als volgt: 
 

  

Bestemming resultaat 2020: 

mutatie algemene reserve 3.933€          
mutatie fonds Trimbaan en Beleefpad -2.063€        
mutatie fonds Klimaat adaptief bos -€              

1.870€          
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Nog te betalen kosten (€ 6.027) 
Dit zijn in 2021 betaalde kosten, die betrekking hebben op 2020. Hiervan heeft € 5.280 betrekking op 
de kosten voor het gereedmaken van de lindelaan fase II in het Engelse werk. Verder onder andere 
kosten voor de nestkastjes (€ 158), kerstpresentje voor de vrijwilligers (€ 240) en 
communicatiekosten (€ 182).  
 
 
Resultaat 
 
Bijdragen Vrienden van Prattenburg (€ 6.265)  
In het jaar 2020 zijn er 23 nieuwe aanmeldingen van vrienden en 4 opzeggingen.  
 
Giften (€ 300) 
Betreft 2 giften:  Donna e Mobile en bescherming reekalveren 
 
Projecten (€ 9.243) 
Betreft de opbrengsten van 24 bomen van de eerste fase Engelse werk (€ 3.960). Voor de tweede fase 
betreft het de verkoop van 30 bomen voor een bedrag van € 4.950. Daarnaast de opbrengst van het 
project nestkastjes (€ 333). 
 
Activiteiten (€ 105) 
Dit jaar heeft alleen de Prattenburg lezing doorgang kunnen vinden en is er in klein comité en corona 
proof onderhoud gepleegd aan bomen binnen NL DOET.  
 
Realisatie projecten (€ 11.319) 
Betreft vooral de bijdrage aan de inrichting lindelaan Fase I en Fase II voor  € 8.910. Dit zijn totaal 54 
bomen. Ook is de aanleg van de waterbaan op het Beleefpad gerealiseerd (€ 2.154) en het  project 
Nestkastjes (€ 158). Verder kosten voor certificaten bij de adopteerde bomen en een nieuw bordje 
bij de trimbaan. 
 
Kosten activiteiten (€ 96) 
Betreft drinken en lunchkosten NL Doet en presentje spreker Prattenburglezing. 
 
Kosten communicatie (€ 1.634) 
Vorig jaar is besloten de communicatie met Vrienden en betrokkenen bij het landgoed te verbeteren. 
Hier is in 2020 veel aandacht voor geweest, wat resulteerde in mooie en interessante nieuwsbrieven. 
De aanvraag voor de nieuwsbrief is in dit jaar gestegen met 154 lezers. Daarnaast is de inhoud en het 
gebruik van de website verder verbeterd, wordt de website up to date gehouden en steeds meer 
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gebruikt als communicatiemiddel. De kosten betreffen de ondersteuning van Eye & Image bij deze 
verbeterslag in de communicatie. 
 
Kosten organisatie (€ 994) 
De kosten organisatie betreffen de reguliere automatiseringskosten, bankkosten en de jaarlijkse BBQ 
voor de vrijwilligers. 
 
 
 
 
Vaststelling en controle financieel jaarverslag 
 
Het financieel jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 maart 2021.  
 
De controle op het financieel jaarverslag heeft plaatsgevonden op 13 april 2021. De controle heeft 
niet geleid tot aanpassing van de jaarrekening. 
 
 
 
 
Drs. Ronald Knigge RA 
Penningmeester Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg 


