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Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI 

Stichting Behoud Waterland is bezig om bij de Belastingdienst de ANBI status aanvragen. Een ANBI is 

een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor 

minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Behoud Waterland zet zich geheel in voor het 

behoud van Waterland en voldoet hiermee aan de belangrijkste eis van de Belastingdienst. 

De ANBI status heeft een aantal belastingvoordelen: 

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de 

instelling gebruikt voor het algemeen belang. 

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen 

schenkbelasting te betalen. 

• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 

• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift 

aan een ANBI. 

• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. 

• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de 

ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. 

• Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. 

 

Iedere ANBI is verplicht haar basis gegevens te publiceren op haar website. Hieronder geeft Stichting 

behoud Waterland inzicht in haar gegevens, doelstelling, beleidsplan, verslag afgelopen jaar, 

financiële gegevens, bestuur, beloningsbeleid 

 

Gegevens organisatie{ 

Stichting Behoud Waterland 
 Overlekergouw 3 
1151 CX Broek in Waterland 
Mail via webformulier 
www.stichtingbehoudwaterland.nl 
Kamer van Koophandel: 41236590 

 
 
Doelstelling stichting Behoud Waterland 

De Stichting Behoud Waterland is de organisatie van liefhebbers van de regio Waterland. De 

SBW beoogt het landschap, de natuur en het leefklimaat van de regio Waterland te 

beschermen en te versterken. Onder de regio Waterland verstaan we het grondgebied van 

de Edam-Volendam, Beemster, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Purmerend, Waterland 

en het landelijk deel van stadsdeel Amsterdam-Noord. 
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De SBW concentreert haar werkzaamheden op drie activiteiten: 

1.    Het vergroten van de betrokkenheid van de liefhebbers bij Waterland. 

2.    Het vertellen over en promoten van de groene waarden van Waterland. 

3.    Het kritisch volgen en beïnvloeden van het overheidsbeleid. 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Stichting Behoud Waterland heeft de volgende vier prioriteiten in 2019. 
 
1. Organisatie laten functioneren. 
2. Organisatie versterken. 
3. Omgevingsverordening beïnvloeden. 
4. Landbouw verduurzamen. 
 
Ad 1: Organisatie laten functioneren. 
De SBW moet een aantal basistaken uitvoeren om als organisatie minimaal goed te functioneren. Tot 
de basistaken rekenen we: 
1a. Bestuursvergaderingen houden. Inclusief uitnodiging met agenda en verslaglegging. 
1b. Financieel beleid voeren. Inclusief opstellen begroting, financieel jaarverslag, incasseren 
donaties. 
1c. Vragen van buiten (schriftelijk, telefonisch, mail) tijdig beantwoorden. 
1d. Website actueel houden. 
1e. Twee WaterlandBeraden organiseren. 
1f. Eén excursie organiseren. 
1g. Drie digitale nieuwsbrieven naar achterban versturen. 
1h. Volgen van en aandacht vragen voor (actuele) politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en 
ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. In beperkte mate op deze ontwikkelingen 
reageren (zienswijzen, inspreken, procedures). Mogelijk een petitie organiseren om van Waterland-
Oost ten oosten van het Goudriaankanaal een natuurgebied te maken. 
1i. Samenwerking zoeken met en onderhouden van contacten met andere organisaties. 
 
Ad 2: Organisatie versterken. 
De SBW is op dit moment als organisatie zwak en kwetsbaar, zij behoeft dringend versterking. 
2a. Afronden renovatie website. 
2b. Bestuur versterken. Minstens twee nieuwe leden benoemen. 
2c. Vrijwilligers inschakelen. Taken bedenken, mensen rekruteren en inschakelen. 
2d. Mediabeleid versterken. Actiever persbeleid voeren. 
2e. Plan maken voor werven van donateurs en dit uitvoeren. 
 
Ad 3: Omgevingsverordening beïnvloeden 
In de nieuwe Omgevingsverordening wordt geregeld hoe het landschap in de toekomst beschermd 
wordt. Voor de SBW is een adequate bescherming van de regio Waterland een inhoudelijke 
prioriteit. 
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3b. Proces van opstelling Omgevingsverordening actief volgen: voorstellen doen, bijeenkomsten 
bezoeken, commentaar schrijven, lobbyen. 
3c. Besluitvorming in Provinciale Staten actief beïnvloeden: inspreken, lobby, publiciteit. 
 
Ad 4: Melkveehouderij verduurzamen 
Verduurzaming van de melkveehouderij in de regio Waterland is de tweede inhoudelijke prioriteit 
van de SBW voor 2019. 
4a. Zorgen dat CLM gevraagde onderzoeksrapport levert. 
4b. Op basis van CLM-rapport actiepunten formuleren en actieplan maken. 
4c. Actieplan uitvoeren. 
 
 

Verslag 2018 

Het werk van de SBW In 2018 concentreerde zich op de volgende zaken 
1. Organiseren van twee tot drie WaterlandBeraden over actuele en relevante onderwerpen. Deze 

informatieve en opiniërende avonden hebben ook een belangrijke netwerkfunctie. 
De Stichting Behoud Waterland (SBW) heeft op  11 april een WaterlandBeraad over De Koe   
georganiseerd.  
Op donderdagavond 1 november organiseerde de Stichting Behoud Waterland (SBW) een 
discussieavond over de provinciale Omgevingsvisie. Wij willen dat ons provinciaal landschap 
wordt beschermd. Eind van 2018 stelden Provinciale Staten de provinciale Omgevingsvisie vast. 
De SBW heeft samen met tien andere organisaties een kritische reactie geschreven op het 
ontwerp van deze Omgevingsvisie. Aan de vooravond van het beslissende Statendebat 
organiseert de SBW een WaterlandBeraad over de Omgevingsvisie. Op het WB zijn vier 
Statenleden uitgenodigd om hun mening te geven over de Omgevingsvisie en om met hen in 
discussie te gaan.Het gaat om Amélie Strens van D66, Nico Papineau Salm van de PvdA, Wilma 
van Andel van het CDA en Fred Kramer van GroenLinks. 
 

2. Organiseren van twee excursies voor donateurs en andere belangstellenden. 
De Stichting Behoud Waterland organiseerde een wandelexcursie op zaterdagochtend 16 juni in 
Het Twiske. Door het vele water zijn daar veel moeras-, riet- en watervogels, waaronder de 
roerdomp, baardman, oeverzwaluw en de smient. In de bossen en weilanden zitten o.a. de grote 
bonte specht, de gaai, havik, buizerd, torenvalk, weidevogels en nachtegaal. Specifiek aandacht is 
gegeven de insecten in watertjes, in bermen langs paden en in en onder het dode hout. 
De tweede excursie heeft niet plaats gevonden. 

 

3. Informeren van de buitenwereld over standpunten en activiteiten van de SBW. De SBW heeft in 
2018 zeventien nieuwsberichten op haar website gezet, drie persberichten verstuurd en twee 
nieuwsbrieven verstuurd aan de donateurs van de stichting.  Tevens is de vernieuwing van de 
website in gang gezet (die in 2019 is afgerond).  

 
4. Volgen van het gemeentelijk en provinciaal beleid betreffende ongewenste 

verstedelijkingsplannen in het landelijk gebied, met name de aanleg van bedrijventerreinen. Veel 
aandacht hebben gevraagd de woningbouwplannen van de gemeente Beemster in Zuidoost-
Beemster.  De SBW heeft haar bezwaren naar voren gebracht tegen de volgens haar onduldbare 
aantasting van de kwaliteiten van de werelderfgoederen De Stelling van Amsterdam en De 
Beemster. Het schrijven van een zienswijze over het bestemmingsplan naar de gemeente en het 
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voeren van een juridische procedure bij de Raad van State hebben helaas niet tot het gewenste 
resultaat geleid. Een ander ongewenst bouwproject dat de aandacht vroeg was de komst van een 
hotel in het Beusebos in Purmerend. Die strijd is nog lang niet gestreden.  
Beïnvloeden van het provinciale beleid, met name gericht op een actieve rol van de provincie als 
hoeder van het landelijk gebied en op een betere vastlegging van de kernkwaliteiten van het 
Waterlandse landschap en van werelderfgoed De Beemster in de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening. De SBW heeft een petitie over de Omgevingsvisie op poten gezet voor een betere 
bescherming van het landschap. De petitie is door bijna dertig Waterlandse bewoners- en 
natuurgroepen ondertekend en aangeboden aan Provinciale Staten. Ook heeft de SBW  hierover 
een WaterlandBeraad georganiseerd en de provinciale politici belobbied. Met succes.  De 
provinciale Omgevingsvisie is in positieve zin aangepast. 
 

5. Bevorderen van verduurzaming van de landbouw in het gebied, toegespitst op de 
melkveehouderij. Met partners de productie en afzet van Waterlandse streekproducten 
bevorderen. 
In 2018 is een opdracht gegeven aan het Centrum voor  Landbouw en Milieu (CLM) om 
onderzoek te doen en met voorstellen te komen voor verduurzaming van de melkveehouderij in 
Waterland. 

 
Op 18 oktober 2019 bestond de Stichting Behoud Waterland (SBW) vijfenveertig jaar, als we de jaren 
van haar directe voorganger de Vereniging Behoud Waterland (VBW) meetellen. Ter gelegenheid 
daarvan heeft de SBW op haar website een historisch artikel gepubliceerd over de 
ontstaansgeschiedenis van de VBW/SBW. Daarnaast heeft de SBW haar programma in tien wensen 
gepubliceerd: 1. Verduurzaam de landbouw, stop de schaalvergroting; 2. Bestem Waterland-Oost-
Oost tot natuurgebied; 3. Bewaar het veen; 4.  Geen nieuwe bedrijventerreinen in het groen; 5. 
Bouw nieuwe woningen binnen bestaand stedelijk gebied, niet in het groen; 6. Geen nieuwe 
gehuchten op oude boerenerven; 7. Geen nieuw asfalt voor nog meer auto’s; 8. Voor langzame 
recreatie, koester de stilte; 9. Voor een effectieve bescherming van werelderfgoederen; 10. Koester 
de oerkwaliteit duisternis. 
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Financiële verantwoording 2018 

baten resultaat begroting lasten resultaat begroting

2018 2018 2018 2018

donaties 2.782,60 4.000,00€       vergaderingen -221,50 -400,00

subsidies gemeenten 0,00 contributie 0,00 -150,00

subs provincieNH porti/kantoorart -8,40 -250,00

rente zakelijke rekening 0,00 organisatiekosten 0,00 -50,00

diversen (extra gift tbv onderzoek) 225,32 4.000,00€       reiskosten 0,00 -100,00

website -1.040,00 -1.500,00

rente spaarrekening 9,40 communicatie/promotienieuwsbrieven -421,06 -500,00

overig 0,00

activiteiten excursies 0,00 -300,00

bijeenkomsten 0,00

WaterlandBeraad -408,42 -500,00

procedures -852,80 -1.500,00

onderzoekskosten 0,00 -4.000,00

bankkosten -146,71 -150,00

diversen -141,00 -100,00

kosten spaarrek 0,00 0,00

totaal inkomsten 3.017,32€       8.000,00€       totaal uitgaven -3.239,89€          -9.500,00€       

winst/verlies -222,57€         

 

Balans 31-12-18 op kasbasis EUR

activa 1-01-18 31-12-2018 passiva 1-01-18 31-12-2018

betaalrekening 11.468,54€       11.236,57€       eigen vermogen 10.871,45€         10.648,88€         

spaarrekening 9.402,91€         9.412,31€         continuiteitsreserve (2 maal jaaromzet)10.000,00€         10.000,00€         

totaal 20.871,45€       20.648,88€       20.871,45€         20.648,88€          
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Bestuur 

• Rineke Neppelenbroek, voorzitter 

• Klaas Breunissen, secretaris 

• Nicole Bakker, penningmeester 

• Mart Leek, bestuurslid 

• Nicolette  den Hartog, bestuurslid 

 

Beloningsbeleid 

Het bestuur is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed op basis van declaraties. 

 

mei 2019 


