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Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland  

 Verslag bestuur 2012 

Geachte begunstigers, 15 mei 2013 
  
Fusie 
Het jaar 2012 is met recht een overgangsjaar geworden. We hebben afscheid genomen 
van de Rijwielpadenvereniging Gooi & Eemland door de fusie met onze stichting. 
Als voorzitter van zowel vereniging als stichting heb ik kunnen vaststellen dat het proces 
van fusie is uitgevoerd met behulp van een helder stappenplan. Over de voortgang zijn 
de leden van de fuserende vereniging frequent geïnformeerd: via e-mail en post, door de 
jaarvergadering in mei 2011 en door de laatste bijeenkomst van begin november 2011. 
Door de goede informatievoorziening zijn bijna 400 leden van de vereniging meegegaan 
als begunstiger naar de stichting. Vanaf 4 juli 2012 is de fusie een feit. 
 
Begunstigeractiviteiten en jaarbijdrage 
Het is verheugend vast te stellen dat de stichting een grote groep streekgenoten 
aanspreekt. Het bestuur heeft najaar 2012 een eerste begunstigersavond georganiseerd, 
waar een twintigtal begunstigers acte de présence gaf. De avondwandeling naar de 
natuurbrug, de presentatie over de werkzaamheden van het Goois Natuurreservaat 
(GNR) en de locatie, de info-schuur van het GNR, vielen goed in de smaak. 
 
Volgend jaar, 2014, bestaat uw organisatie die zich heeft ingezet voor de rijwielpaden in 
onze regio 100 jaar. Het bestuur bezint zich om op een gepaste wijze stil te staan bij deze 
mijlpaal; we komen begin volgend jaar hier graag op terug. 
 
Alle begunstigers ontvangen een gepersonaliseerd titelblad bij deze brief. Op het 
titelblad staat de voor u van toepassing zijnde betaalwijze van de jaarbijdrage vermeld: 
zelf overboeken of de incasso afwachten; begunstigers voor het leven hebben in het 
verleden al een ruime bijdrage geleverd en zijn daarmee vrijgesteld van betaling.  
 
ANBI status 
Naast de jaarlijkse geldelijke bijdragen van de begunstigers ontvangen we zo af en toe 
ook legaten en erfenissen. Via een erfenis heeft de stichting begin 2013 nog een bedrag 
van € 100.000 ontvangen. Ook kleine bijdragen, zoals de auteursrechten als onderdeel 
van een erfenis, leveren jaarlijks enige honderden euro’s op.  
 
De stichting kent als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) een gunstige fiscale 
behandeling, waardoor schenkingen en erfenissen zonder inhoudingen ten goede komen 
aan het doel van de stichting: het rijwielpadenbestand in Gooi en Eemland. Voor u 
betekent de ANBI status dat een gift binnen fiscale voorwaarden (geheel) aftrekbaar is. 
Indien u overweegt nu of in de toekomst een (extra grote of periodieke) bijdrage te doen, 
kunt u ons ook benaderen; wij zullen u in contact brengen met een notaris en de 
eventuele meerkosten op ons nemen.  
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Financieel 
Het gehele kapitaal van de fuserende vereniging, groot € 53.415, is ingebracht in de 
stichting. De laatst benoemde verificatiecommissie van de vereniging heeft dit in een 
afsluitend controlebezoek kunnen vaststellen. 
 
De onderstaande baten en lasten over geheel 2012 zijn inclusief de bedragen die via de 
vereniging tot aan haar fuseren zijn verantwoord. Wij achten deze presentatie gepast 
omdat in 2012 de stichting het enige lid van de vereniging was. 
Er zijn weliswaar de nodige eenmalige kosten gemaakt in het kader van de fusie, maar 
daar staat  tegenover dat de verenigingskosten, zoals de uitgifte van het jaarboekje, tot 
het verleden behoren; deze (nieuws)brief vergt aanzienlijk minder financiële inspanning. 
De nieuwe bijdragen aan paden, voor het eerst zichtbaar in 2012, was bescheiden, mede 
doordat bij de afwikkeling van het Pad langs het Laarder Wasmeer een bedrag van  
€ 19.123 resteerde dat meteen is ingezet voor de ombouw van de asfaltpaden 
Kolhornseweg  en Holleweg.  De bijdragen van begunstigers, voor het eerst zichtbaar in 
2011, is positief beïnvloed door een flink aantal (hernieuwde) begunstigers voor het 
leven. De normaal te verwachten jaarbijdragen zijn ca. € 3.400 van ca. 200 begunstigers.  
 

 
 
Bestuur 
In de op 24 april j.l. gehouden vergadering heeft het bestuur afscheid genomen van Milo 
Schoenmaker en Migchel Dirksen. De heer Schoenmaker heeft gezorgd voor de nodige 
bestuurlijke continuïteit in de fusie-fase door na zijn activiteiten als bestuurslid van de 
vereniging zijn inbreng te leveren als secretaris van de stichting. De heer Uunk, bestaand 
bestuurslid, is bereid gevonden de activiteiten van de begunstigersadministratie en het 
secretariaat te combineren. 
De financiën zijn de afgelopen jaren in de uitstekende handen geweest van de heer 
Dirksen, die met zijn vertrek als directeur Rabobank Noord Gooiland het stokje 
overdraagt aan zijn opvolger, Johan Drost.  
Het bestuur bestaat daarmee sedert de laatste vergadering uit 3 personen. 
 
Jan Willem Gast, voorzitter 

Rekening van baten en lasten van de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland

2010 2011 2012

Baten

Ontvangen van begunstigers € -                € 3.050,00      € 5.377,85      

Ontvangen legaten en erfenissen € -                € 91.633,00    € -                

Rente, dividenden minus kosten en lasten bank € 3.742,83      € 3.929,12      € 5.523,60      

Overige baten € 679,00          € 4.762,68      € 477,00          

€ 4.421,83      € 103.374,80 € 11.378,45    

Lasten

Uitgaven paden € -                € -                € 4.791,15      

Overige lasten € 26,14            € 262,29          € 5.904,97      

€ 26,14            € 262,29          € 10.696,12    

Resultaat € 4.395,69      € 103.112,51 € 682,33          


