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Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland – 25 jaar jong –
Bestuursverslag 2017
Het afgelopen jaar 2017 bestond de stichting, opgericht in 1992, al weer 25 jaar.
De doelstelling van de stichting is het beheren van een fonds, waaruit bijdragen
worden verstrekt voor aanleg, beheer en onderhoud van toeristische fietspaden in
Gooi en Eemland en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
In het afgelopen jubileumjaar heeft de stichting daar invulling aan kunnen geven
door het toezeggen van een bedrag van € 25.000 in de kosten van reparatie of
vervanging van een tweetal recreatieve fietsbruggen in het Utrechtse deel.
Vervanging en herstel
De uitvoering van de vervanging van de brug in Lage Vuursche bij de Vuurse Steeg /
300 Roedenlaan staat gepland voor het voorjaar 2018. Deze brug staat ook wel
bekend als de G.S. van Voorst-brug, genoemd naar het bestuurslid en latere
secretaris (1948 tot 1971) van de voormalige Rijwielpadenvereniging.
Ook herstelwerkzaamheden aan de brug aan de Wieksloterweg -nabij de Biltseweg,
(N234)- staan gepland voor voorjaar 2018.
Met deze vervanging en dit herstel zijn beide bruggen naar verwachting weer 10 jaar
onderhoudsvrij.
Sneeuw- en stormschade
Ook voor kleinere activiteiten, die de paden ten goede komen, is de stichting graag
bereid een bijdrage te leveren. Het zal niemand ontgaan zijn, dat bij de heftige storm
van begin januari 2018, maar ook al medio december bij de zware sneeuwval in ons
gebied, veel schade aan bomen is opgetreden Zo zijn diverse takken en zelfs hele
bomen over de rijwielpaden gevallen en was er veel opruimwerk te verrichten. De
stichting heeft begin 2018 hiervoor spontaan aan het Goois Natuurreservaat (GNR)
een bijdrage in de kosten toegezegd van € 2.500.
Rondje Hilversum
Zoals we in vorige jaarverslagen hebben gemeld, onderhoudt het bestuur regelmatig
contact, op uitvoerend en bestuurlijk niveau, met het Goois Natuurreservaat (GNR)
over nieuw mogelijkheden om de doelstelling van de stichting verder te realiseren.
Op dit moment zijn er grote infrastructurele projecten bij de A27 [nieuwe afslag van
en naar Hilversum, inclusief toegankelijkheid en nieuwbouw Ziekenhuis TerGooi],
die het mogelijk maken om in de marge van deze grote projecten, de doelstellingen
van de stichting verder vorm te geven. We blijven kijken hoe we ‘het rondje
Hilversum’, een gesloten fietsroute rondom Hilversum, kunnen realiseren.
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Beleid
De stichting zet zich graag in voor structurele verbeteringen. We hanteren hiervoor
heldere uitgangspunten, waarvan de hoofdlijnen zijn:
- het reguliere onderhoud is primair de verantwoording van de (lagere)
overheden: de stichting geeft géén bijdragen voor regulier onderhoud;
- paden worden zwaarder belast (meer verkeersbewegingen en natuur-invloed,
zoals zware regenval) en dit vraagt om structurele verbeteringen aan het
dekbed van de paden.
Uw begunstiging van de stichting gebruiken we dan ook voor het in stand houden en
verbeteren van de mooie recreatieve paden in het Gooi en Eemland.
Onderhoud 2017
Beheer en onderhoud worden uitgevoerd door het Goois Natuurreservaat, ook voor de
paden in de gemeenten Baarn en Soest.
Het onderhoud bestaat uit groot onderhoud (vervangen bedekking eens in de zoveel
jaar) en regulier onderhoud (kleinere reparatieklussen, maar ook noodzakelijke
ingrepen door natuurinvloeden als zware regenval, dichtslibben van de afwatering,
wortel- en takkengroei, etc.
De totale lengte aan groot onderhoud bedroeg in 2017 4,3 km en is gepleegd aan de
fietspaden met de nummers:
pad 23
pad 23b
pad 7
pad 35
pad 25

(deel) Fransche Kampheide
(deel) Fransche Kampheide
(deel)/8(deel) Trappenberg
(geheel)/33(deel) Zuiderheide
(deel) Horneboegseheide

Het reguliere onderhoud van afgelopen jaar heeft onder meer betrekking op:
- Fietspadborden wassen, logopalen schilderen en frezen van boomstronken langs
enkele paden
- Reparatie van toplaag van diverse fietspaden waar er gaten optraden (126 ton
schots graniet; 2016: 100 ton)
- Bladblazen in de herfstperiode (85 uur)
- Reparatie en onderhoud van afwatering van fietspaden (120 uur; 2016: 148 uur)
Op onze website is een kaart opgenomen met de bovengenoemde paden, die in 2017
onderhanden zijn genomen.
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Begunstigers
Begunstigersactiviteit
Op zondag 10 september 2017 tijdens de Open Monumentendagen hebben de
begunstigers kunnen genieten van een fietstocht van onze stichting. Het weer zat mee, dus
konden we ca. 40 deelnemers verwelkomen. De oudste bleek 92 jaar en nog goed te
kunnen meekomen op de fiets. Voor de organisatie kon de stichting rekenen op de
welwillende medewerking van het Goois Natuurreservaat, de deelnemende landgoed
eigenaren en voor de begeleiding tijdens de tocht van de gidsen van het Fietsgilde ’t Gooi.
Het thema van de Open Monumentendagen in 2017 was Boeren, Burgers en Buitenlui en
het programma sloot daarop uitstekend aan. Begunstigers hebben meerdere
landgoederen bezocht, waarvan diverse die ook niet publiekelijk toegankelijk waren
tijdens de Open Monumentendagen. Lokaal werd de toelichting verzorgd door de
(landgoed)eigenaar zelf.
Verrassend en leerzaam, of zoals één van de deelnemers bekende: “nu woon ik al m’n hele
leven in het Gooi en ben ook al jaren donateur en toch weten jullie me te verrassen”.
Statistiek
Het begunstigersaantal staat eind 2017 op 315 (2016 (gecorrigeerd): 329).
In 2017 is het begunstigersaantal in totaal afgenomen met 14, waarvan 3 wegens
overlijden (2016: 20, waarvan 10 wegens overlijden). De andere mutaties zijn gevolg
van verhuizing en afzegging wegens ouderdom.
Bestuurssamenstelling
In 2017 liep de reguliere termijn van de penningmeester af. De heer Drost heeft
aangegeven met plezier een nieuwe termijn te willen dienen en in de
bestuursvergadering van begin 2017 is aldus besloten.
Pas in 2019 vervalt weer een termijn; dan van de voorzitter.
Vooruitzichten
In 2017 en ook begin 2018 zijn nieuwe toezeggingen voor steun en subsidie gedaan.
Invulling vindt in het voorjaar 2018 plaats.
Het bestuur verwacht vanaf 2018 ook in jaarlijkse stappen stevige subsidiebijdragen
te kunnen toezeggen voor uitbreiding van paden en structurele verbeteringen.
Voorafgaand aan subsidieverlening vragen we daarbij een heldere kostenraming van
de uitvoerende. Afrekening vindt achteraf plaats op basis van een heldere
verantwoording en daarom zal de uitbetaling normaliter naar rato van uitvoering
plaats hebben met een fors deel als slotbetaling.
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Financieel verslag 2017
Algemeen
Het exploitatieresultaat is in 2017 negatief met een saldo van bijna € 18.600.
Staat van baten en lasten van de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland
2016
Baten
Baten uit eigen fondswerving
Rentebaten
Overige baten

2017

Som van de baten

€
€
€
€

3.092,82
1.739,14
115,00
4.946,96

€
€
€
€

5.158,50
604,49
1.386,88
7.149,87

Lasten
Bestedingen aan doelstelling
Kosten eigen fondswerving
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

€
€
€
€

289,44
166,49
455,93

€
€
€
€

25.000,00
543,60
190,35
25.733,95

Resultaat

€

4.491,03

€

-18.584,08

Baten
Donaties en giften (Baten eigen fondswerving) zijn in 2017 positief vertekend door een
gulle gift van € 2.500 van één van de begunstigers. Zonder deze gift liggen de
ontvangsten 10% lager dan het jaar ervoor. De voortgaande daling van het aantal
begunstigers wordt daarmee ook financieel duidelijk.
Reeds in 2016 is de aankondiging ontvangen van medegerechtigheid tot een erfenis.
Ook in 2017 is melding ontvangen dat we begunstiger zijn in een nalatenschap. De
hoogte van de te verwachten uitkeringen beginnen steeds concreter te worden, maar
de doorlooptijd van afwikkeling is gemiddeld meer dan een jaar.
Eind 2017 ontvingen we bericht van een voorgenomen uitkering uit één van de
nalatenschappen (erfenissen en legaten) van ca. € 48.000, die inmiddels in 2018 is
ontvangen.
De Rentebaten zijn, zoals in het vorige verslag al gemeld, ca. € 1.125 (in het jaar ervoor
ook al € 1.200) lager uitgekomen dan het jaar ervoor. Dit is volledig het effect van de
verder gedaalde rentepercentages en de aftopping van rentedragende tegoeden. Over
het komende jaar is de rentevergoeding nagenoeg nihil, dus zal sprake zijn van een
verdere daling met bijna € 600. Het bestuur heeft maatregelen genomen, binnen het
bestaande liquiditeitsbeleid, om de rente-inkomsten te verbeteren.
Onder Overige baten staat de periodieke uitkering van (publicatie)rechten, verworven
uit een eerdere erfenis, verantwoord. Betalingen komen onregelmatig binnen.
Lasten
In 2017 is een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld aan de primaire doelstelling
van de stichting (Besteding aan doelstelling).
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Begin 2018 is een bedrag van € 2.500 (in verband met sneeuw- en stormschade)
toegezegd. De besteding zal naar verwachting geheel in 2018 plaats vinden.
Overige lasten
De Kosten eigen fondswerving kennen in 2017 extra uitgaven in verband met de
begunstigersactiviteit in het najaar. De Kosten van beheer en administratie hebben
vooral betrekking op bankkosten.
Balans
De aangegane verplichtingen (Toezeggingen) bedragen € 25.000. Overlopende passiva
hebben betrekking op vooruit ontvangen donaties van begunstigers voor het jaar
2018.
Het vrije vermogen in 2016 is gelijk aan de bankrekeningen; in 2017 is het verschil
tussen bankrekeningen en vrij vermogen gelijk aan de toegezegde, nog niet
uitbetaalde bedragen, plus de vooruit ontvangen donaties.
Onderstaand tonen we de balans en verloop toegezegde subsidies en vrije reserves.
Balans van de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland
2016
Bankrekeningen
Toezeggingen (verplichtingen)
Crediteuren / Overlopende passiva
Vrij vermogen

€
€
€
€

370.614,11
0,00
370.614,11

2017
€
€
€
€

Specificaties vermogenscomponenten van de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland
2016

377.301,03
-25.000,00
-271,00
352.030,03

2017

Toegezegde subsidies
Beginstand jaar
Toezeggingen subsidie paden (tbv uitbetaling in dit en komende jaren)
Uitbetalingen uit toezeggingen
Vrijval toegezegde subsidies (a.g.v. onderbesteding) tgv exploitatie result.
Toegezegde subsidies (nog niet uitgekeerd saldo einde jaar)

€
€
€
€
€

-0,00
-0,00

€
€
€
€
€

-0,00
25.000,00
25.000,00

Vrije reserves
Beginstand jaar
Dotatie uit resultaatverdeling
Vrije reserves - Eindstand jaar

€
€
€

366.123,08
4.491,03
370.614,11

€
€
€

370.614,11
-18.584,08
352.030,03

Opmerking: Met ingang van 2016 dienen fondswervende organisaties fiscaal ook een formele
balansopstelling te rapporteren. De stichting toont balans-informatie al sinds het verslag over 2014.
De Raad voor de Jaarverslaggeving schrijft presentatie van balans, staat van baten en lasten en
toelichting conform voorgeschreven modellen voor. De stichting wijkt hier van af en geeft toelichting
bij balans, baten en lasten op een wijze passend bij de kleinschaligheid van de stichting.
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Kengetalllen
De kengetallen, die in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving inzake Fondswervende
organisaties (RJ 650) worden genoemd, zijn bedoeld als een vergelijkingsmogelijkheid
tussen goede doelen onderling.
Omdat in ons geval toezegging van subsidies niet parallel loopt aan de inkomsten van
de stichting is het kengetal Bestedingen op nihil uitgekomen in 2016 en zeer hoog in
2017.
De Kosten eigen fondswerving zijn 10,5% (2016: 9,4%) van de baten uit eigen
fondswerving. Dalende reguliere jaarlijkse inkomsten zullen leiden tot een autonome
stijging van het genoemde percentage, behalve in een jaar met uitkering uit
nalatenschap.
Kengetallen
Bestedingen aan doelstelling als % van totale baten
Kosten eigen fondswerving als % van baten uit eigen fondswerving

2016
0,0%
9,4%

2017
349,7%
10,5%

De lasten, die niet ten behoeve van paden zijn gemaakt, zijn een fractie van het
beginvermogen en het percentage getoond op onderstaand laatste regel indiceert, dat
de lopende kosten van de stichting ruim gedekt worden uit andere inkomsten dan uit
Baten uit eigen fondswerving (donaties, etc.).
Lasten, niet ten behoeve van paden, als % van begin-vermogen
Lasten, niet ten behoeve van paden als % van rente- en overige baten

0,1%
24,6%

0,2%
36,9%

Tenslotte
De laatste stand van zaken van de toegezegde en uitbetaalde subsidiebedragen ten
behoeve van het rijwielpadenbestand vindt u gedurende het jaar op onze website.
Geïnteresseerden kunnen dit Jaarverslag 2017, bestaande uit het Bestuurs- en het
Financieel verslag 2017, ook vinden op onze website.

Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland
Marianne Philipslaan 2, 1403 GL Bussum
e-mail adres:
rpfonds.GenE@gmail.com
website: www.rijwielpadenGooienEemland.nl

Bestuur

Jan Willem Gast, voorzitter
Henk Uunk, secretaris
Johan Drost, penningmeester

KvK
4119 4355
IBAN reknr NL90 RABO 0308 4800 66
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