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Breda , 17 augustus 2018
Ref. JE|IOSSSZ t2OlT

Geacht bestuur,

Hiermee rapporteren wij u omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden, die wij ingevolge uw opdracht

H;:ff*ïj"Jr",'r'r1?ï:tïïJ"ï;:fl,*" Verenisins Markdaràuu,="r, en viraalte-Breoà met uàtrer[ins

OUNTANT

De jaarrekening van vereniging Markdal duurzaam en vitaal is door ons samengesteld op basis van devan u gekregen informatie. De jaarrekenlng bestaat uit oe ÀalàÀ per 31 december 2o1T ende staat vanbaten en lasten over 20.17 met de daarbij hïren.te toelichtinj. in o"r" toelichting ís onder andere eenoverzicht van de gehanteerde grondsragón voor financiërà ,Ërrirgg"ving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uÍtgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de vooraccountants geldende standaard 4410,'samLnstellingsópdracrrtàn'. op grond van deze standaard wordtvan ons ven'vacht dat,wij u ondersteuryn bij het opsteilen'en pràsenteren van de jaarrekening. wij hebben

i"Xï![r"Jl* 
deskundigheid op het gebied van administratievé vèruverr<ing en rinaíciÉrà verstaggeving

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons allerelevante informatie aanlevert. wij hebben onze.werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoorgeldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstetting dat u aan o"=à uËrrntwoordelijkheidheeft voldaan' Als slotstuk van onie werkzaamheden ziin ;rj à";; het lezen van de jaarrekening globaalnagegaan dat het beeld van.de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van vereniging Markdalduurzaam en vitaal' wij hebbengeen contróle- of beoord"iinói*Ërr.raamheden uítgevoerd die ons instaat stellen om een oordeel te gèven of een conclusie te re[ke; met betrekking tot de getrouwdheid vande jaarrekening.

Van Oers
Accountants en Belastingadviseurs B.V.
KvK Breda: 2000037g

2
Vestigingen:
Breda, Oosterhout, Roosendaal
Etten-Leur, Zundert

ln association with:
Leading Edge Alliance

accountancy & advies

I
'I
iI
t
t
I
I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



"ltir,,,ur,,,r,,,rt"',,,,,,r,;il'""iri,,.r,r,,,"tt,,,,,r,,,r,,,r,tt1,,tt 

OE RS 
''"1

accountancy & advies
Vereniging Markdal duurzaam en vitaal

BREDA

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Breda, 17 augustus 20í8

R. van Vossen
Accou nta nt-Ad m i n istratiecons u I e nt

Van Oers Accountancy & Advies
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BESTUURSVERSLAG

Jaarverslag 2017 (o.a. i.v.m. ANBlstatus)

Doelen organisatie
De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal is in maart 2013 opgericht voor ruimtelijk, economisch en
maatschappelijk duurzame ontwikkeling van het Markdal. Om zo land en stad te verbinden, een natuurlijk
watersysteem met samenhangende biodiversiteit mogelijk te maken, recreatieve natuur- en
landschapsbeleving met versterking van het cultuurhistorisch karakter tot stand te brengen en de
economische vitaliteit te stimuleren.

Daartoe onderneemt de vereniging een groot aantal activiteiten, waaronder bijeenkomsten voor de leden,
thematische werkgroepen om ondenverpen uit te diepen om richting te geven aan haar planvorming en
realisatie van initiatieven. ln het bijzonder sluit ze overeenkomsten om in eigen verantwoordelijkheid de
plannen uit te voeren samen met de bewoners en betrokkenen. Om de plannen uit te kunnen voeren is
tegelijk met de oprichting van de vereniging ook een stichting opgericht. Deze stichting heeft een eigen
jaarverslag (zie jaarverslag stichting).

Er zijn overeenkomsten tot begin 20í 9 aangegaan met de besturen van Provincie Noord Brabant,
gemeenten Alphen-Chaam en Breda en het waterschap Brabantse Delta, die dit met menskracht en de
daarvoor geraamde budgetten ondersteunen. Er zijn intentieverklaringen ondertekend door
Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer (de TBO's) ter ondersteuning hiervan.

De Vereniging wordt bestuurd door een breed samengesteld algemeen beraad van ca 18 personen als
afspiegeling van de streek, met een dagelijks bestuur van vier personen. Het algemeen beraad komt
maandelijks bijeen, bepaalt de richting van de ontwikkelingen en toetst de resultaten. Door de complexe
ontwikkelingen in 2017 zijn een aantal extra bijeenkomsten voor het Algemeen beraad georganiseerd
over werkzaamheden van de stichting en de noodzaak voor organisatorische aanpassingen. Het
ledenaantal van de Vereniging Markdal is in 20í 7 verder gestaag gegroeid van 154 naar 167.

Naast individuele leden zijn ook dorps-, wijk- en buurtverenigingen in het Markdal en diverse natuur-,
heem- en milieuverenigingen lid. Zo is er een goed fundament voor breed gedragen ontwikkelingen. De
inzet van leden bij de ontwikkelingen voor een duurzaam Markdal is groot en de uren inzet nam in 20í 6
verder toe van 6400 uur tot 6894,5 onbezoldigde uren. Opnieuw een toename van ca 7o/o. Met daarbij een
bedrag van € 9.186,80 niet gedeclareerde kosten.

ln de geest van de Omgevingswet
Door het ministerie van lnfrastructuur en Milieu werd de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal
geselecteerd en genomineerd voor de eindronde voor de Eenvoudig Beter Trofee. Deze wordt als
stimulans toegekend aan projecten die al 'in de geest van de toekomstige Omgevingswet werken'. De
toekenning werd bepaald via een publieke en een bestuurlijke stemronde. Op de beslissende dag van 12
april bleek zowel het publiek als de bestuurlijke jury gekozen te hebben voor de activiteiten in het Markdal.
Mede omdat dit'het werken van binnenuit' betrof in eigen regie en zeggenschap van bewoners en
vereniging en in nauwe samenwerking met de betrokken instanties zoals provincie, gemeenten,
waterschap, terrein beherende organisaties (TBO's) en plaatselijke verenigingen en stichtingen e.a.

Op die dag reikte Minister Schultz de Eenvoudig Beter Trofee in de Fokker Terminal in Den Haag uit aan
de Vereniging Markdal. Zij benadrukte dat de "particuliere Vereniging Markdal er in geslaagd was
vertrouwen te wekken en zo al in de geest van de nieuwe Omgevingswet met alle betrokkenen in het
Markdalwerkt".
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ln de reactie van de vereniging werd een hartelijke dank uitgesproken voor deze erkenning en werd de
zorg van de vereniging neergelegd dat in de nieuwe omgevingswet de (onbetaalde) inzet van de leden,
bewoners c.q. burger organisaties afzonderlijk in de wet verankerd zou moeten worden en wel zodanig
dat hun stem gelijkwaardig kan meeklinken en hun activiteiten gegarandeerd ondersteund kunnen
worden.

Voor de Vereniging Markdal was het een aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan om tot een
duurzame en vitale inrichting, gebruik en beheer van het Markdal te komen. De vereniging krijgt door deze
eervolle prijs veel verzoeken om ervaringen te delen. Hier wordt positief en ook selectief meebm gegaan.
De Eenvoudig Beter trofee heeft een extra nadruk gelegd op de pilot status van het Markdal initiatiéf.
Volgens de overeenkomst tussen vereniging en provincie is het initiatief een bestuurlijke pilot, een
natuurbeleid inhoudelijke pilot en een werkwijze pilot. Door de keuze voor het meerwaardetraject is het
ook een pilot op het gebied van "Een sterker Brabant".

Perspectief voor het Markdal: basis voor de realisatie en concept ontwerpbestemmingsptan
Markdal
Vorig jaar (2016) is het Perspectief voor het Markdal tot stand gekomen. Dit "Perspectief voor het
Markdal" is de omgevingsvisie voor het Markdal en het gezamenlijke voorstel van gemeenten en
vereniging aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant voor de nieuwe duurzame en vitale inrichting van
het Markdal. Het omvat ook de definitieve begrenzing inclusief de herbegrenzing van het robuuste en
klimaatbestendige Natuur Netwerk Brabant (NNB) en zijn instromende beken . Hierin is ook opgenomen
het eerdere ontwikkelde "Perspectief voor Strijbeek" met de individuele 'meenrvaarde' initiatieven.

ln 2017 is dit 'Perspectief in nauwe samenwerking met de streek en met name het waterschap Brabantse
Delta in het Voorkeursalternatief (VKA) voor de nieuwe loop van de Mark uitgewerkt.
Om dit uitvoerbaar te maken is gezien het overeengekomen meenrvaardetraject een bestemmingsplan
nodig. De keuze van vereniging en provincie om een meerwaarde traject te volgen, impliceerde àat het
bestemmingsplanmatig vastleggen van natuur en water vooraf aan de inrichtingshandeling moet
gebeuren. Gebruikelijke is deze bestemmingsplanmatige vastlegging achteraf óe NNB realisatie te doen.

Een Concept ontwerp bestemmingsplan werd daartoe opgesteld. ln juni 20í 7 werd dit op een
publieksavond besproken en vervolgens aangeboden aan de Colleges van B&W van de gemeenten
Alphen-Chaam en Breda. Op voorstelvan de vereniging is de gebruikelijke consultatie ronde voor
betrokken uitvoerende overheidsdiensten verbreed tot een concept fase om alle belanghebbenden en
betrokkenen -met name uit de streek- de mogelijkheid te bieden om in de geest van dÀ samenwerking
suggesties voor verdere verbeteringen te geven. Deze inspraakronde leverde veel suggesties en reaclies
op die nu worden venverkt in het uit te brengen ontwerpbestemmingsplan. Hiervoor liglhet initiatief bij de
gemeenten en de provincie, het werk daarvoor wordt uitgevoerd door de stichting in samenwerking met
de partners.

Om zekerheid te bieden in deze bestemmingsplan procedure is al werkende weg gekozen voor het
toevoegen van een Milieu Effect Rapportage (MER), wat geleid heeft tot een aanvullende opdracht aan
Arcadis voor een Landschap Ecologische Systeem Analyse (LESA) ten behoeve van de MER. De
ontwerpbestemmingsplannen (voor respectievelijke gemeente Alphen-Chaam en Breda) met de MER met
LESA worden in 2018 in procedure gebracht voor verdere vaststelling.

Werkwijze
Voor het beschikbaar krijgen van de benodigde gronden en het uitvoerbaar maken van de overeenkomst
met de provincie blijkt het uitgangspunt'alleen op basis van vrijwilligheid' nog steeds doorslaggevend voor
positieve uitkomsten. Het werken 'van binnenuit' schept een gelijk speelveld met gelijke inbreng van
bewoners, grondeigenaren, betrokkenen etc. met een gelijktijdig verloop van de piocessen. Vià het 'van
binnenuit' werken in de geest van de Omgevingswet wordt leerervaring opgedaan. Een ervaring is dat
flexibel werken met zeggenschap en gelijk speelveld nog vaak schuurt met bestaande kaders Èij
overheden en andere maatschappelijke organisaties.
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Bij de vereniging en vooral bij het werk van de stichting is waardering voor de bereidheid van deze
organisaties om de uitvoering van de overeenkomst tot een succes te maken. Deze waardering is
wedezijds ook naar de werkers van vereniging en stichting. Uiteraard is er ook sprake van 'schuren en
spanning' bij gezamenlijk het gewenst beleid realiseren en werkbaar maken.

Naast de werkelijke samenwerking en bespoediging van besluitvorming is de overtuiging ontstaan bij
bewoners en vereniging dat expliciete facilitering, vastgelegd in de nieuwe omgevingswet, van het
"onbetaalde werk" van bewoners en verenigingsleden hun deelname zou kunnen vergemakkelijken.

Bijde gehanteerde werkwijze is het informatie delen en de informatieoverdracht essentieel. Deze vindt op
vele manieren plaats, zoals met brainstormsessies, schetssessies, werkgroep besprekingen, ontwerp- en
publieksbijeenkomsten met bewoners, ondernemers, tweegesprekken, verenigingen, deskundigen,
instanties, etc. Het resultaat zijn visies met richtingwijzers die een 'levend document' zijn, uitmondend in
de Samenhang Brengende Kijk (SBK) voor het Markdal. De vereniging geeft zo basis en richting aan het
werk in de stichting: voor grondverwerving, de planvorming, VKA, het uitvoeringsplan, de inbreng bij de
A58, de bestemmingsplannen procedure.

De daarvoor noodzakelijke communicatie wordt gecoördineerd in de vereniging door de werkgroep
communicatie. ln de stichting gebeurt dit door de medewerker communicatie en het partneroverleg
communicatie.

Nu de visie ontwikkeling grotendeels zijn beslag gekregen heeft, in het Perspectief voor het Markdal, in
het Voorkeursalternatief voor de nieuwe loop van de Mark en het ontwerp concept bestemmingsplan, is
ook een andere werkwijze nodig in de vereniging. Zo is er een transitie voor de werkgroepen van de
Vereniging Markdal in gang gezet: van grotendeels afgeronde visievorming naar het richting geven aan de
uitvoering en het toekomstig beheer. ln september 2017 is een start gemaakt met'vernieuwde
werkgroepen en/of samenwerkingsverbanden'. De inzet van de werkgroepen is in dit proces herijkt. De
werkgroepen die tot dan toe specifieke thema's ondezochten en daarvoor richtingswijzers ontwikkelde
zoals "water en natuur", "landbouw", "landschap en cultuurhistorie", "recreatieve routes en verkeer"
schakelden over naar meer verbindende thema's zoals "Collectief beheer, grondpot en
gebiedsfinanciering" of "Duurzame land en tuinbouw". Er is hiermee voozien in een nieuwe werkgroepen
opzet met geactualiseerde doelen. Voor de bemensing hebben zich meerdere mensen van binnen en
buiten de vereniging zich aangemeld.

Uit de werkgroep "Verkeer en recreatieve infrastructuur" ontwikkelde zich een werkgroep A58 die inspeelt
op het actuele thema "verbreding van de A58 en het tegelijk opheffen van de barrière werking van deze
weg in het robuuste Natuur Netwerk systeem". Deze werkgroep neemt in het samenwerkingsverband
'Platform van A58 naar Beter'deel in de planvorming van Rijkswaterstaat.

Kruising te verbreden snelweg met Markdal: "van A58 naar Beter".
De te verbeteren en te verbreden A58 is een kans om behalve voor het verkeer ook voor mens en natuur
tot verbeteringen te komen in deze het Markdal door midden delende barrière. Daarvoor wordt door de
werkgroep van de vereniging via het platform 'van A58 naar beter' met alle betrokkenen, dorpen,
buurtschappen, etc. veel overlegd met de RWS organisatie lnnovaS8. Echter vooralsnog zonder concreet
resultaat voor de leefomgeving en voor de beekdalkruisingen van de Mark, de Broekloop en de Chaamse
Beek. En evenmin voor de passages voor fietsers, voetgangers en de ecologische passages dwars op de
naar 2x3 rijstroken te verbreden A5B. Knellend bhjft het contrast tussen het werken 'van binnenuit' in de
geest van Omgevingswet en de strikt vastgelegde procedures van lnnova5S als onderdeelvan
Rijkswaterstaat. Vanuit het Platform zijn en worden zelfstandig diverse studies uitgevoerd om toch te gaan
voldoen aan de toenemende capaciteitsbehoefte voor passages dwars op de barrièrewerking van de A58
voor recreatie en dieren, alsmede naar de mogelijkheden van een verdiepte ligging. Beperking van de
overlast naar natuur en naar de bewoners en een verbetering van de leefomgeving staan daarbij voorop.
Op initiatief van de vereniging is met steun van gemeenten, waterschap en provincie een Quick Scan
uitgevoerd naar een meer geschikte variant ten opzichte van de door lnnovA5S gekozen verhoogde
ligging van de nieuwe A58 op 3 à 4 mtr t.o.v. het maaiveld.
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Ontwikkelingen
Naast de bovengenoemde ontwikkelingen zijn er een aantal andere punten:
" ln de loop van het jaar bleken er zich ter hoogte van Ulvenhout-zuid nieuwe kansen te ontstaan

voor grondverwerving ten behoeve van NNB en KRW realisatie met ingrijpende ruimtelijke
consequenties. Samen met omwonenden en belanghebbenden, met de gemeente Breda en
Provincie Noord Brabant werd overlegd en geschetst om allereerst de ruimtelijk mogelijkheden te
verkennen en richting te geven.* De diverse mogelijkheden voor de afrondende realisatie van de NNB ambitie in het Markdal
vragen om een nieuwe verlengde overeenkomst met de Provincie na afloop van de huidige 5
jaren termijn. Daarvoor zijn de voorbereidende activiteiten in overleg met de provincie gestart.* Op kleine schaal zijn al hier en daar toekomstige contouren te onderkennen voor een duurzaam
en vitaal Markdal. Zo worden tijdelijke pachtcontracten voor de in beheer verkregen gronden
gericht op duurzaamheid uitgegeven, is er een kleine boomgaard met 250 oorspronkelijke
fruitboomrassen geplant en is er een succesvol initiatief voor 'groentepluktuin' met
aandeelhouders.* ln de agrarische sector zijn voorbeelden van verandering naar extensiveren van een drietal
intensieve bedrijven.

Stichting
Op basis van de overeenkomsten met provincie, gemeenten en waterschap geeft de stichting uitvoering
aan de realisering van de 100 ha NNB samen met de maatregelen voor de KRW. Alle daartoe
noodzakelijke handelingen vinden plaats onder aansturing door de procesmanager M. van Miert. ln
personele zin is hier op tijdelijke basis ondersteuning voor gekomen. Zie verder het jaarverslag van de
Stichting, waarin verslag wordt gedaan over de beschikbaarheid van gronden, de realisatie van KRW en
NNB, de concept ontwerpbestemmingsplannen en het Voorkeurs Alternatief (VKA). Het geheelvan
werkzaamheden wordt steeds complexer.

Om de planvorming te steunen en later de uitvoering bestuurlijk te begeleiden is in 2017 het Stuurteam
door het Waterschap en Vereniging in het leven geroepen, bestaande uit twee dagelijks bestuursleden
van de vereniging en een bestuurder en een directielid van het waterschap. ln het najaar van 2017 werd
door het stuurteam de noodzaak onderkent voor een breed bestuurlijk overleg waarin naast de vier
genoemde functionarissen ook de gedeputeerde van de provincie en de wethouders van de gemeente
Alphen-Chaam en Breda deelnemen. Zowel de partner overleggen als de bestuurlijke teams bewijzen hun
nut om de complex geworden planprocessen en procedures richting en effect te geven.

Begroting 2018

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten u it rondleid ingen/lezingen
Baten vanuit stichting voor proceskosten ab
Som der baten

Lasten
Kosten beheer en administratie
Bestuurskosten
Vergaderkosten
Openbare en ledenvergadering
Nieuwe website/folder en info bestemmingsplan
Accou ntantskosten
Som der lasten

Sa/do van baten en lasten

€
€
€

3 300
500

10 000
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€
€
€
€
€

1 000
2 000
3 000
6 000
1 000

13 800

13 000

800
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Rekening-courant Stichting
De rekening-courant schuld in de jaarrekening 2017 van de vereniging wordt al geruime tijd in de
jaarrekeningen meegenomen. Het betreft hier een grotendeels administratieve 'schuld'.
De extra kosten, ten opzichte van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde bedrag (dat eind november
2017 werd ontvangen), indertijd gemaakt voor Strijbeek staan al geruime tijd als schuld van de vereniging
aan de stichting te boek.
Deze kosten horen bij de brede doelstelling zoals die alwerkende aan Strijbeek vorm heeft gekregen.

lndertijd is de vraag aan de verenging gesteld om met de wijze van werken van de
vereniging te kijken naar toekomst gerichte mogelijkheden voor Strijbeek. Samen met de bewoners is dat
opgepakt. Het heeft uitgemond in het'Perspectief voor Strijbeek' dat vervolgens is opgenomen in het
'Perspectief voor het Markdal'.

Werkend aan Strijbeek bleek, om het plan realiseerbaar te maken, dat een traject van meenivaarde
noodzakelijk was. Het heeft er toe geleid dat niet alleen voor Strijbeek maar voor het project Markdal in
totaliteit gebruikt gemaakt wordt van de mogelijkheden die een plan van Meerwaarde kan bieden. Zo
werkt het Markdal mee aan een Sterker Brabant.

Voor de genoemde kosten zal een rekening worden ingediend bij de stichting, en daarmee bij de
gesprekken over de aflopende en de aanvullende overeenkomst.

Voor de overige kosten geldt dat in overleg bekeken zal worden welke te relateren zrln aan
procesondersteuning en derhalve voor rekening van de stichting dienen te komen.

Tot slot
Net als eerdere jaren kenmerkle 2017 zich, nog meer als de jaren daarvoor, als een uiterst druk en heel
intensief jaar voor de actieve leden, bewoners, grondeigenaren en andere betrokkenen. Naast het
ambtelijk overleg, de formele zaken en de financiële aspecten is er veel overleg , zyn er bijpraat- en
schetssessies, dit alles met gemotiveerde inzet door alle betrokkenen. De visie op het Markdal heeft door
alle inzet van ieder steeds meer vorm gekregen. De samenwerking met de Provincie, de gemeenten
Alphen-Chaam en Breda en het waterschap Brabantse Delta wordt enerzijds hechter en zal anderzijds
helaas formeler kunnen gaan worden nu het initiatief tijdens de nodige wettelijke procedures bij de partner
overheden komt te liggen. De ontstane gezamenlijke basis zal ln 2018 het fundament moeten zijn voor de
verdere ontwikkelingen die we graag in gezamenlijkheid en met kracht zo zullen voortzetten.

Vereniging " Markdal duuzaam en vitaal". KvK: nr 57 44 49 78

Het algemeen beraad bestond in 2017 uil:
Gerard van den Boer
Louis Braspenning
Hans van Engen
Toon Goos
Willem-Jan Goossens
Chanan Hornstra
Marian Hulshof
Piet van lersel
Esther Jansen
Joost de Jong
Ton Kroes
Nellie Raedts
Piet van Riel
Dorine Brinkhof
Wieke Bonthuis vanaf sept 2017
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Vereniging Markdal d uurzaam en vitaal

BREDA

Jettie Rattink
Sjef Langeveld
Joop van Riet
Jan Roovers

Waarin het dagelijks bestuur van vereniging en stichting: Jettie Rattink voorzitter, Sjef Langeveld
vicevoorzitter, Joop van Riet secretaris en Jan Roovers penningmeester

Breda , 17 augustus 2018

.W.,(egge-Rattink

(M"í*r.
'Alge m ee n bestlHírs I id

J.P.M.
Penni

.J.P.
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JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(n a voorstel re sultaatbe ste mmi ng)

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

Vlottende activa

Voorraden
Handelsgoederen

Vorderinqen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

31 december 2017 31 december 2016

5.000

3.927

10.000

4.010

21 .500

741

8.927 36.251

Behoort bij het accountantsrapport 10
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PASSIVA

Reserves en fondsen
Overige reserves

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Vereniging Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

31 december 2017 31 december 2016

-25.921

34.848

-19.893

56.144

8.927 36.251

E

E

a
a
E

u
11Behoort bij het accountantsrapport
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Vereniging Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

20162017

Baten
Lidmaatschapsgelden
Baten uit eigen fondsenwerving
Overige baten

Lasten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat

Resultaatbestem m ing

Onttrekking aan.
Overige reserves

244
16.833

2.739
3.310
5.000

11.049

17.077

-6.028

-6.028

1.591
8.631

3.42;
14.115

17.538

10.222

7.316

7.316

T

I
t
F

F

;

u
r
t
u
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Vereniging Markdal duurzaam en vitaal

BREDA

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

lnformatie over de rechtspersoon

Vestiqinqsadres en inschriifnummer handelsreqister

Vereniging Markdal duurzaam en vitaal is feitelijk en statutair gevestigd op Piet Avontuurstraat 90, 4818
TH te Breda en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 57444978.

Algemene toelichting

Belanqriikste activiteiten van rechtspersoon

De vereniging is genaamd Vereniging Markdal duurzaam en vitaal en is gevestigd te Breda. De
vereniging heeft ten doel:
- het stimuleren en ondersteunen van projecten in het Markdal op ruimtelijk, economisch en
maatschappelijk terrein, welke bevorderlijk zijn voor duurzame ontwikkeling van het gebied, het verbinden
van land en stad en het daardoor mogelijk maken van een natuurlijk watersysteem met daarmee
samenhangende biodiversiteit, recreatieve natuurbeleving en behoud en versterking van het
cultuurhistorisch karakter;
- het stimuleren en ondersteunen van projecten op ruimtelijk, economisch en maatschappelijk terrein,
welke bevorderlijk zijn voor duurzame gebiedsvernieuwing en het verbinden van stad en land;
- het beheren en doen beheren, middels een separate rechtspersoon, van fondsen en gelden die gebruikt
worden voor de financiering van en de voornoemde jaarplannen en projecten;
- het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk zijn;
- het uitvoeren van projecten en ingrepen middels een separaat gelijknamige stichting.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden oo basis waarvan de iaarrekeninq is opqesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn C1, kleine organisaties zonder
winsstreven, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en Passiva worden gewaardeerd tegen de de historische kostprijs.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
openmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde
onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorraden

De voorraden boeken en prenten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

13Behoort bij het accountantsrapport
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Vereniging Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

Vorderinoen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste venverking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële
waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit een banktegoed met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste venverking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.

Grondslaqen voor de bepalinq van het resultaat

Ontvangsten worden verantwoord in de periode waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
uitgaven zijn in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Baten
De Rijksbijdragen, sponsorbijdragen en overige baten worden verantwoord in het boekjaar waarin de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld zonder dat de door de vereniging gemaakte kosten in
mindering zijn gebracht.

Lasten
De kosten uit eigen fondsenwerving en de kosten beheer en administratie worden bepaald op historische
basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten en -lasten
De rentebaten betreffen de van derden ontvangen en te ontvangen bedragen aan rente over het boekjaar.
De rentelasten betreffen de betaalde en te betalen bedragen aan rente over het boekjaar.

Behoort bij het accountantsrapport 14
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

Lening Stichting BRES

Lenins Stichting BRES

Stand per 1 januari
Hoofdbedrag

Boekwaarde per 1 januari
l-

Mutaties
Voorziening

Stand per 31 decembern 
ff:l:lïffiïo,."rins
Boekwaarde per 31 december

Dit beheft een verstrekte geldlening aan Stichting Bredase Energieservices (BRES). Over de lening is
geen rente verschuldigd. De lening is opeisbaar wanneer realisatie van het p@ect financieel, technisch
en organisatorisch mogelijk is gebleken en waarbij de lening kan worden meegefinancierd in het p§ect.

Vlottende activa

Voorraden

Vereniging Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

31-12-2017 31-12-2016

5.000 10.000

2017 2016

10.000 10.000

10.000 10.000

-5.000

10.000 10.000
-5.000

5.000 10.000

31-12-2017 31-12-2016

21 .500

Handelsgoederen

Voorraad boeken en prenten

Vorderingen

Overioe vorderinoen en overlopende activa

Te ontvangen subsidie

Deze post betreft een te ontvangen subsidie inzake project Strijbeek. De subsidie is in 2017 toegekend
door de Provincie Noord-Brabant.

Behoort bij het accountantsrapport 15
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Liquide middelen

Rabobank

PASSIVA

Reserves en fondsen

ln onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 januara 2017
Mutatie uit resultaatverdeling

Stand per 31 december 2017

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Stichting Markdal duurzaam en vitaal
Vooru itontvangen contri buties
Te betalen accountantskosten

Vereniging Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

31-12-2017 31-12-2016

3.927 741

Overige
reserves
€
-19.893

-6.028

-25.921

31-12-2017 31-12-2A16

30.962
1 .086

52.462
1 .086

2.800 2.596

34.848 56.144

Behoort bij het accountantsrapport 16
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Lidmaatschapsgelden
Baten uit eigen fondsenwerving
Overige baten

Lidmaatschapsselden

Donaties

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies

Overige baten

Bijdrage procesondersteuning Stichting Markdal duurzaam en vitaal
Diversen

Kosten eigen fondsenwerving

Overige kosten leden

Gemiddeld aantal werknemers

2017

Gemiddeld aantal werknemers

2016

Gemiddeld aantal werknemers

Overige kosten leden

Ki I o m etervergoed i nge n

Reis- en verblijfkosten
Overige kostenvergoed i ngen

Vereniging Markdal duurzaam en vitaal
BREDA

2017 2016

2.739
3.310
5.000

3.42;
14.115

17.538

2.739

3.310 3.423

5.000 13.813
302

5.000 14.115

244 1.591

Aantal

Aantal

2017 2016

,o: 348
759
484

Behoort bij het accountantsrapport 17
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Kosten beheer en administratie

Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Bank- en rentekosten

Verkoopkosten

Representatiekosten/ kosten vergaderingen
Reclame- en advertentiekosten
Relatiegeschenken

Kantoorkosten

Drukwerk
Kosten automatisering
Porti
Kantoorbenodigdheden

Algemene kosten

Accou nta nts koste n

Mutatie voorraad
Dotatie voorziening Lening Stichting BRES

Bank- en rentekosten

Bank- en rentekosten

Breda, 17 augustus 2018
Vereniging Markdal d uurzaam en vitaal

Vereniging Markdal d uurzaam en vitaal
BREDA

2017 2016

3.709 2,792
7.038 3.338
5.BBB 2.338

198 163

16.833 8.631

3.497
212_

2.699
67
26

3.709 2.792

4.256
1.567

672
543

2.036
456
412
434

7.038 3.338

3.048
-2.160
5.000

5.BBB

2.285
u:

2.338

198 163

egge - J.P.M. .J. P

J,}AflÍA. Langeveld
Algemeen bestuurslic

Behoort bij het accountantsrapport 1B
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Van Oers Accountancy & Advies
T.a.v. de heer R. van Vossen AA
Ginnekenweg 145
4818 JD BREDA

Breda, 17 augustus 2018

Betreft: Bevestiging bij de jaarrekening 2017

Geachte heer Van Vossen,

ln het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van Vereniging Markdal
duurzaam en vitaal over 2017, bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende:

1 Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met
richtlijn C1, kleine organisaties zonder winststreven, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

2 Wij hebben u toegang verschaft tot de gehele financiële administratie en daarbij behorende bescheiden en
wij hebben u alle notulen van het bestuur ter inzage getoond.

3 WU hebben u alle gegevens verschaft met betrekking tot:
. informatie over eventuele claims en rechtszaken;

. belangrijke schulden of mogelijke of voorwaardelijke activa of passiva die dienen te worden verantwoord
of toegelicht;

. gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na jaareinde en die de huidige financiële positie in

belangrijke mate doen afwijken van hetgeen uit de balans van die datum blijkt of die een verandering of
toelichting noodzakelijk maken in de jaarrekening;

. verliezen die resulteren uit het al of niet nakomen van verkoopovereenkomsten;

. verliezen die resulteren uit koopverplichtingen van voorraden boven de normale behoefte of tegen
prijzen die hoger zijn dan de gangbare marktprijzen;

. transacties met verbonden partijen en de daaruit voortvloeiende vorderingen of schulden, met
inbegrip van verkopen, aankopen, leningen, betalingen, lease-overeenkomsten en

n garantieverplichtingen;

. opties of overeenkomsten met betrekking tot de inkoop en vervreemding van eigen aandelen of
aandelenkapitaal dat gereserveerd is voor opties, warrants, conversies of andere verplichtingen;

. overeenkomsten met financiële instellingen betreffende compensatie van saldi of andere
overeenkomsten met beperkende bepalingen betreffende kas- en banksaldi, kredietfaciliteiten of andere
overeenkomsten van vergelijkbare strekking;

. overeenkomsten met recht of plicht van terugkoop van eerder verkochte activa.

4 Wij hebben geen voornemens die een invloed van materieel belang zouden kunnen hebben op de huidige
boekwaarde van de activa en passiva zoals opgenomen in de jaarrekening, dan wel op de rubricering
daarvan.



Het economisch eigendom van de activa berust bij de vereniging. Er zijn geen andere pand- of
hypotheekrechten gevestigd op de activa van de vereniging, dan die welke zijn vermeld in de toelichting
van de jaarrekening

De vereniging heeft voldaan aan alle bepalingen en overeenkomsten die een belangrijke invloed zouden
hebben op de jaarrekening.

7 Wij bevestigen dat wij instemmen met de door u samengestelde jaarrekening over onderhavig boekjaar.

Hoogachtend,
Vereniging Markdal duurzaam en vitaal

ester

.W.M. Langevel
Algemeen bes


