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1. Inleiding

De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) heeft de afgelopen jaren een centrale positie 
opgebouwd als spreekbuis van de natuur- en milieubeweging in Groningen. We laten ons zien als 
organisatie die consequent aandacht vraagt voor een betere balans tussen economische belangen 
enerzijds en de belangen van natuur, milieu, landschap en klimaat anderzijds. Om die positie verder uit 
te bouwen hebben wij in 2015 ons Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 geschreven. Dit evaluatief 
jaarverslag laat de resultaten zien die we geboekt hebben in het tweede jaar van uitvoering van dit 
Meerjarenbeleidsplan.

Dit jaarverslag beoogt inzicht te geven in de mate waarin doelstellingen, geformuleerd in het 
Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 en het Werkplan 2017, daadwerkelijk gehaald werden. Tevens geeft 
het een beeld van de personele, financiële en organisatorische stand van zaken in 2017.

In dit jaarverslag wordt de thema-indeling uit het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 aangehouden. De 
werkvelden Groene Ruimte, Klimaat en Energie, Duurzame Bedrijvigheid en Communicatie en 
Netwerken komen achtereenvolgens aan bod in de hoofdstukken 2 t/m 5. Hoofdstuk 7 gaat in op de 
ontwikkelingen binnen de organisatie.

De activiteiten die worden uitgevoerd op basis van provinciale budgetsubsidie zijn in 2017 in grote lijnen
gerealiseerd als voorgenomen. Dit geldt voor de daarbij in het Werkplan gestelde doelen en de 
geformuleerde producten en resultaten. De totale ureninzet ten opzichte van het werkplan is 16% hoger 
uitgekomen. Voor wat betreft de provinciale budgetsubsidie zijn bijna 8 % meer uren besteed dan 
voorgenomen in het Werkplan 2017.

In het Overzicht projecten en urenrealisatie 2017, opgenomen als bijlage 1, is per activiteit aangegeven 
hoe het aantal gerealiseerde uren zich verhoudt tot de oorspronkelijke planning. Een oorspronkelijke 
planning die overigens tussentijds enkele malen is aangepast. In bijlage 2 is de 
verantwoordingsverklaring van het Bestuur opgenomen. Tot slot is bij dit verslag de controleverklaring 
van de accountant opgenomen (bijlage 3).
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2. Groene Ruimte

Tijdens het stadsfestival Let’s Gro in november organiseerde NMG een Tour du Boer Busrit, waarin 

TBO’s en wordt de samenwerking gezocht met collega NMF’s waar dit een groot thema is.
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De NMG coördineerde in 2017 het overleg tussen en de gezamenlijke inbreng van de TBO’s over 

TBO’s op de stilstand

–

hten te doven en activiteiten te organiseren tijdens de Nacht. Diverse ‘landmarks’ in 
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Thema’s zoals de ontsnippering van de A28, de realisatie van nieuwe fietspaden en grootschalige 

inspireerden zo’n 25 personen en we organiseerden en communiceerden over het Appelfeest,

betrekking tot thema’s 

maandagmiddag 6 maart kwamen zo’n 20 horecaondernemers samen in ‘t 

maart kwamen zo’n 70 mensen samen 

in het Dagblad van het Noorden. Daarnaast organiseerden we een reeks locatiebezoeken bij o.a. ’t 
Ailand in Lauwersoog waarbij telkens zo’n 15 personen aanwezig waren. 

zogenaamde ‘kookpotten’ georganiseerd over plantaardige eiwitten in de zorg. 



8

vergroenen en geveltuinen aan te leggen. Op Let’s Gro was er een steenbreek informatie stand. 



9

–



10

er een startsubsidie van maximaal €10.000 per initiatief om een coöperatie te beginnen. Inmiddels is 

•

•

•

• Er zijn twee excursies georganiseerd: de excursie ‘Dorpen voor de Wind’ en de excursie 
‘Dorpen in het Zonnetje’. Beide waren leerzaam en brachten beginnende init
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LEV heeft daarom drie warmtecamera’s gekocht waar de initiatieven gebruik van kunnen maken. Di
voorkomt dat er straks heel veel camera’s zijn, die slechts een paar keer worden gebruikt. De GrEK
zorgt voor het beheer en de uitleen van de camera’s.

Het kernteam van het programma Lokale Energietransitie heeft besloten het onderzoek ‘lokale
ven in het aardbevingsgebied’ van de Hanzehogeschool financieel te steunen. In dat

•

•

Deze foto’s zijn geplaatst op de website en verspreid via de 

•

•

•
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•

•
Hanzehogeschool voor het hierboven genoemde onderzoek ‘lokale

• initiatieven in het aardbevingsgebied’ is goedgekeurd.

project ‘€nergiek Toezicht pilot Leek’ uitgevoerd. Op basis van de resultaten heeft de Provincie 
besloten de opgave ‘energiebesparing bij bedrijven’ meer naar zich toe te trekken en in samenwerking 

‘herindelingsverband’.
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Eind 2017 zijn we gestart met de najaarscampagne ‘Energieloket on tour’

s

In de Stuurgroep Leefbaarheid worden de verschillende leefbaarheidsprogramma’s van zowel de 
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–

vindt, van tijd tot tijd ‘blazers’ (explosies) optreden. Met de metingen zal tevens worden getracht een 
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Bomenridders zich aan, en hernieuwden we de contacten met Velt. …meldde 

is 

bezocht door zo’n 250 vrijwilligers uit onze achterban. Net als voorgaande edities waren de reacties 
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zo’n 

oto’s plaatsen. Evenementen 
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6. Algemeen

Toetsing aan Werkplan 2017

Projectontwikkeling en -begeleiding
In 2017 hebben we een kleine 8% meer uren gerealiseerd dan in het werkplan 2017 was opgenomen, 
behoudens enkele kleine verschillen hebben we alle geplande producten geleverd. Met name het 
gaswinningsdossier, Operatie Steenbreek en de eetbare stad waren veroorzaker van de toename van 
onze uren. Financieel zijn we weer op de goede weg, doordat we het positieve resultaat van 2017 deels
toe kunnen voegen aan onze continuïteitsreserve en we hierdoor dichterbij de gewenste ondergrens 
van 20% reserve die we noodzakelijk achten om toekomstige onvoorziene tegenvallers op te kunnen 
vangen.

Juridische ondersteuning
Ook in 2017 zijn uren voor juridische ondersteuning gereserveerd uit de bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij. Dit om zeker te kunnen stellen dat geen enkele juridische ondersteuning wordt 
geboden vanuit de provinciale budgetsubsidie. 

Deze uren zijn onder meer besteed aan een reeds langlopende procedure tegen de komst van een 
nieuwe varkensstal in de gemeente Eemsmond. In nauwe samenwerking met de Groninger 
Bodembeweging, Milieudefensie Zuid-Oost Groningen en de Waddenvereniging is de NMG eind 2016 
wederom in beroep gegaan tegen het gaswinningsbesluit: deze procedure speelde vooral in 2017. De 
provincie Groningen heeft een milieuvergunning geweigerd voor scheepswerf Pattje te Waterhuizen. 
Pattje is in beroep gegaan. Wij hebben ons als derde-belanghebbende bij dit beroep aangesloten en 
hebben in 2017 aan de procedure deel genomen.

Ongeveer de helft van de uren zijn ingezet bij het beantwoorden van vragen van aangesloten 
organisaties. Daarbij gaat het onder meer om vleermuizen, megastallen en een illegaal mestbassin.

De NMG heeft in 2017 geen nieuwe juridische procedures gestart. Wel hebben wij ons aangesloten bij 
de juridische procedures van de Vleermuiswerkgroep Groningen voor het behoud van de vleermuizen 
in de stad Groningen.

De doelstelling van de NMG is om, door een vroege en positieve betrokkenheid bij beleidsprocessen, 
minder juridische activiteiten te ontplooien. Het aantal uren dat de NMG aan juridische activiteiten 
heeft besteed op het totaal aan activiteiten is gering (circa 1%). 

Er is in 2017 in totaal  € 13.593,- besteed aan personeelskosten voor juridische ondersteuning (138 uur 
à € 98,5) en wij hebben een bijdrage van € 1.000,-- betaald voor juridische procedures aan de 
Vleermuiswerkgroep Groningen.

Toetsing aan Meerjarenbeleidsplan 2016-2019
De Natuur en Milieufederatie Groningen streeft naar een verhouding tussen meerjarige subsidies en 
projectsubsidies van 2:1, omdat een te grote afhankelijkheid van incidentele subsidies ten koste kan 
gaan van de stabiliteit van de organisatie. In 2017 bedroeg de verhouding 1,5:1, waardoor we nog niet 
voldoen aan de gewenste verhouding.
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7.2 Financiën

Financieringsopbouw

met €
provinciale project Lokale energietransitie waarvoor de bijdrage in 2017 met € 52.938,

€ 

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

leeftijdsopbouw m/v

vrouwen

mannen

totaal

0

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Verzuimpercentages



22

Per saldo nam het meerjarige subsidiebedrag toe met € 41.349,- ten opzichte van 2016. Deze stijging 
wordt dus vooral veroorzaakt door de toename van het meerjarig (4 jaar) budget voor de lokale 
energietransitie. Het meerjarige subsidiebudget was in 2017 (en ter vergelijking in de jaren 2011 t/m 
2016) als volgt opgebouwd:

Totaal 466.800 404.975 406.497 395.128 375.800 535.440 576.789

*De subsidie van de gemeente Groningen over 2015 is opgenomen in de jaarrekening van 2016.

Het meerjarige budget werd in 2017 aangevuld met een groot aantal projectsubsidies. In totaal werd 
voor een bedrag van € 310.162,- projecten met aanvullende projectsubsidies uitgevoerd. 
Subsidiebronnen waren onder meer: De Natuur en Milieufederaties (NMF), Provincie Groningen, 
gemeente Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, NAM en NUON.

Financiële afsluiting van het jaar
In 2017 werd voor de vijftiende keer de jaarrekening opgesteld conform de eisen van het CBF. De 
Balans, de Staat van Baten en Lasten, en de Grondslagen uit de jaarrekening 2017 zijn in dit hoofdstuk 
integraal opgenomen (zie § 7.5, § 7.6 en § 7.7). Tevens is een controleverklaring opgenomen met 
betrekking tot de juistheid van de financiële gegevens in dit evaluatieve jaarverslag (bijlage 3).
Voor een toelichting op de bedragen in de Balans en de Staat van Baten en Lasten verwijzen we naar 
de jaarrekening 2017 van de NMG.
De in 2017 gerealiseerde baten en lasten wijken soms behoorlijk af van de begroting. Dit komt doordat 
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zich na de laatste begrotingswijziging altijd nog weer nieuwe kansen en ontwikkelingen voordoen, met 
name op het terrein van de projecten de daarbij behorende subsidies.
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van €52.407,-. Een bedrag van €10.000,- is 
toegevoegd aan een bestemmingsreserve personeel en organisatie. Tevens is een bedrag van € 10.000 
toevoegd aan de bestemmingsreserve duurzame huisvesting. Over het resterende bedrag zal de Raad 
van Toezicht in juni een definitief besluit nemen. Naar verwachting zal een bedrag van € 32.407,- worden
toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Eigen vermogen
Onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming van de Raad van Toezicht met betrekking tot de 
bestemming van het resultaat kunnen de volgende (voorlopige) conclusies worden getrokken. In 
vergelijking met 31 december 2016 is het vrij besteedbare vermogen ultimo 2017 dat is vastgelegd in 
de Continuïteitsreserve gestegen met iets meer dan  € 32.000,- . Door het Bestuur is in het verleden 
bepaald dat de NMG streeft naar een reserve van ± 20% van de jaarinkomsten. Deze dient als buffer 
voor het opvangen van tegenvallers en als achtergronddekking bij risicovolle beslissingen. Ten opzichte 
van de jaarbegroting  van 2018 € 976.976,- komt het gewenste 20%-niveau neer op een bedrag van € 
195.395,-. Met een continuïteitsreserve van  naar verwachting € 184.481,- komt dit niveau vergeleken 
met de afgelopen jaren een stap dichterbij.

De NMG kent geen beleggingsbeleid. Het eigen vermogen is ondergebracht op een spaarrekening 
waaraan geen vermogensrisico’s zijn verbonden.

Terugblik 2017
De hoogte van de structurele (meerjarige) subsidies en de verhouding tussen structurele subsidies en 
projectsubsidies is en blijft een punt van voortdurende zorg. Zo hebben we in 2016 met de provincie 
meerjarige afspraken kunnen maken over lokale energietransitie. Wij geloven erin dat wij het verschil 
kunnen maken als het gaat over het vroegtijdig in het proces betrekken van burgers en achterban bij 
energievraagstukken waardoor zij worden uitgenodigd mee te denken aan maatwerkoplossingen. Zo 
hebben we in nauw overleg met onze achterban een position paper zonne- en windenergie opgesteld. 

De dynamiek in onze (Groninger) samenleving is soms heftig, een voorbeeld hiervan is  het 
aardgasdossier. De ontwikkelingen op dit gebied buitelen over elkaar heen, dat vraagt flexibiliteit en snel 
kunnen inspelen op actuele gebeurtenissen.

In 2017 hebben we ook deelgenomen aan een aantal landelijke projecten zoals wind op land, landelijk 
project Servicepunt Energie en zijn we mede opsteller van het landelijk projectplan Voedselbossen.

In 2017 hebben we activiteiten uitgevoerd met als doel het vergroten van de betrokkenheid van de 
aangesloten organisaties. Bij veel ontwikkelen zoals de discussie rond de structuurvisie voor de 
Eemshaven, de Tennet hoogspanningskabel (380KV) van de stad naar de Eemshaven, de afstemming 
van het programma leefbaarheid en het programma lokale energietransitie, (beiden in het kader van het 
aardbevingsprogramma) en met het debat over biomassa is het netwerk van de NMG geconsulteerd 
voor inbreng van kennis, standpuntvorming en afstemming. Dit is georganiseerd door middel van 
nieuwsbrieven, discussieavonden, coördinatie en afstemming van gezamenlijke standpunten en 
reacties. Daarnaast is ook in 2017 het netwerkevenement voor groene organisaties in Groningen 
georganiseerd: Gronings Groen.

Vooruitblik 2018 en verder
In het Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2016-2019 geeft de NMG aan zich te willen 
onderscheiden ten aanzien van andere instanties en organisaties. Hiermee bedoelen we dat we met 
innovatieve initiatieven vooruitlopen en ons concentreren op een aantal kerndossiers waar de unieke 
rollen en taken van de NMG goed tot uitdrukking komen. Om dat te bereiken zet de NMG in op drie 
strategieën:

– Agenderen. We willen een podium zijn voor het publieke debat. Door het laten zien van 
nieuwe invalshoeken en sterke alternatieven heeft de NMG een belangrijke positie in de 
dialoog bij standpuntbepaling en beleidsprocessen. Onze achterban speelt hierbij een 
doorslaggevende rol. De NMG wil de achterban mobiliseren, verlevendigen en vernieuwen om 
het draagvlak voor verandering te versterken. We kiezen daarbij voor coalities en 
samenwerking met onze groene partners.
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– Pionieren. We willen laten zien dat wat we vinden ook waargemaakt kan worden: we willen 
innovatieve duurzame oplossingen en alternatieve maatregelen in de etalage zetten. Daarbij 
gaat het over de verandering van onze economie, over nieuwe manieren van produceren en 
consumeren en over onze omgang met de kwaliteit van natuur en landschap.

– Verankeren. Enerzijds willen we concrete afspraken maken namens de natuur-, landschaps-
en milieubeweging die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. We willen de natuur en 
milieubeweging verbinden vanuit het principe 'eendracht maakt macht'. Anderzijds moeten 
onze pionier-projecten opgeschaald worden opdat de ontwikkelingen voor een groter publiek 
bereikbaar worden

In 2018 willen we ons meer inzetten op het dossier natuurinclusieve landbouw. Met de terrein 
beherende instanties is afgesproken dat de NMG dit dossier trekt. Het is de bedoeling om in 2018 de 
eerste concrete projecten hieromtrent te starten.

Een ander speerpunt zal de CO2-reductie vanuit het klimaatakkoord zijn. Samen met de andere NMF-
en zullen we onze rol en positie in kaart brengen en hier capaciteit op inzetten. Wij willen vanuit 
Noord-Nederland aan alle voor ons relevante klimaattafels zitting hebben. 

Tenslotte zal in 2018 een begin worden gemaakt om te komen tot een nieuw 
meerjarenbeleidsprogramma 2020-2023.

7.3 Interne organisatie

De financiële administratie is voor zover mogelijk geautomatiseerd en geprofessionaliseerd en de 
managementinformatie is verder verbeterd. Er is een nieuwe telefooncentrale gekomen waardoor de 
medewerkers rechtstreeks gebeld kunnen worden, ook op hun eigen mobiele nummer.

Het nieuwe bestuursmodel met een directeur-bestuurder, een Raad van Toezicht (RvT) en een Raad 
van Advies (RvA) is in werking getreden. De RvT is belast met het toezicht op de algemene gang van 
zaken binnen de stichting, met het toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en beheer en met 
het toezicht op het functioneren van de Directie. Er zijn in 2017 drie nieuwe leden van de RvT 
aangetreden waarmee het totaal op vijf is gekomen. De RvA is de antenne van de organisatie in de 
provincie. De leden van de RvA voorzien de directeur-bestuurder en de medewerkers van inhoudelijke 
adviezen, gebaseerd op hun ervaring en kennis van de materie en het gebied. Ook dragen zij zorg 
voor de samenwerking met de verschillende aangesloten organisaties. Er is een nieuw lid van de RvA 
aangetreden waarmee het totaal op zes is gekomen.

Het CBF toetst elk jaar of een organisatie nog aan het CBF-Keur voldoet. De NMG voldeed dit jaar aan 
alle vereisten en is derhalve ook in 2018 Keurmerkhouder.

De organisatie heeft het overgrote deel van de toegezegde taken uit weten te voeren en ook nog eens 
kunnen schakelen naar actualiteiten zoals het tracé van de hoogspanningsleiding 380 kV van de stad 
Groningen naar de Eemshaven, de stilstandsvoorziening op windmolens, de ondertekening van een 
aantal manifesten, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de weidevogels. Evenals voorgaande jaren zijn 
er meer projecturen gerealiseerd dan gepland.

7.4 Vrijwilligersbeleid
De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) waardeert de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. 
Naast de aangesloten organisaties zijn in Groningen veel andere vrijwilligers en organisaties actief op 
het gebied van natuur en milieu. Ook met hen werkt de NMG samen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
groene waterschapsbestuurders, niet-aangesloten natuur- en milieuorganisaties, tijdelijke one-
issuegroepen, en individuele burgers en bestuurders. De NMG zet zich in om ook dit netwerk te 
ondersteunen en uit te breiden.

Daarnaast maakt de NMG voor werkzaamheden op kantoor op ad-hoc basis incidenteel gebruik van 
vrijwilligers die daarvoor een vrijwilligersvergoeding en/of onkostenvergoeding krijgen. Deze vrijwilligers 
werken onder begeleiding van een vaste begeleider en vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering 
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die voor alle kantoormedewerkers geldt. Ook biedt de NMG sinds 2012 incidenteel 
werkervaringsplaatsen aan.

De NMG streeft ernaar de betrokkenheid van vrijwilligers in stand te houden en waar mogelijk te 
vergroten met inachtneming van het vastgestelde beleid en op voorwaarde dat de onafhankelijke positie 
van de NMG gewaarborgd blijft.
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Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 650 Verslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen. Vanaf het boekjaar 2017 is de verslaggeving voor fondsenwervende 
organisaties gewijzigd doordat er nieuwe Richtlijnen van kracht zijn geworden. De vernieuwingen 
hebben onder andere tot doel meer transparantie en duidelijkheid in de verslaggeving aan te brengen.
In de nieuwe RJ650 is een duidelijke opbouw gecreëerd waarin de RJ640 organisaties-zonder-
winststreven de basis is van de verslaggeving waar RJ650 verder op bouwt en soms afwijkende 
bepalingen heeft. In de jaarrekening 2017 zijn de nieuwe richtlijnen toegepast. De presentatie van de 
vergelijkende cijfers in de staat van baten en lasten is aangepast op basis van het nieuwe model voor 
de staat van baten en lasten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in de 
toelichting op de betreffende balanspost anders is vermeld.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. De materiële vaste activa worden aangewend 
in het kader van de doelstelling.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het verslagjaar toegerekende baten en de 
bestedingen over het jaar.
Baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten zijn slechts
opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslag jaar zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
Projectgelden betreffende nog niet afgeronde projecten, die aan het eind van het verslagjaar niet zijn 
besteed, worden opgenomen op de balans.

Pensioenen

De Natuur en Milieufederatie Groningen is sinds 1 januari 2007 aangesloten bij de Stichting 
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft - mits de 
verschuldigde premies tijdig en volledig worden voldaan - geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een te lage dekkingsgraad bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds 
voor de Landbouw, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Met betrekking tot de 
pensioenregeling zijn derhalve alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar 
in de jaarrekening verantwoord.
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van de organisatie en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten en 

s
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“Hier zijn 
we ontzettend blij mee”, aldus Netwerkdirecteur Annie van de Pas. “Dankzij de 

bedrag kunnen we weer veel extra meters maken.”


