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1 Algemene gegevens fonds .

….

.

.

Naam

Stichting ForestPeace Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

75254840

……………………………………...

Contactgegevens
Adres

Bezoekadres: Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam
Postadres: Postbus 240, 1200 AE Hilversum

Telefoonnummer

06 23 78 51 84

E-mailadres

info@fredfoundation.org

Website(*)

www.forestpeace.org

RSIN(**)

860210315

Actief in sector(*)

Bos, natuur, landschap

In welke landen is uw
fonds actief?(*)

Nederland

Aantal medewerkers(*)

0,4 fte (1 medewerker)
Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers(*)

2
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

De heer Fred Matser

Secretaris

De heer Evert K. Greup

Penningmeester

De heer Joannes (Johan) C.B. Bontje

Algemeen bestuurslid

-

Overige informatie
bestuur (*)

-

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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1 Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

……………………………………………………………………….
Hieronder beschrijven wij het doel conform artikel 2 van de oprichtingsakte
Stichting ForestPeace Foundation.
1) De stichting heeft ten doel:
a) het bevorderen van het voortbestaan van het ecologisch
systeem (inclusief de mensheid) en de instandhouding en het
herstel van natuur;
b) het in de marge qua oppervlakte van het land bevorderen van
ecologisch gerichte landbouw en het aanleggen van bossen
met het doel bij het kiezen en planten van de gewassen de
menselijke consumptie van de oogst als uitgangspunt te
hebben;
c) de bevordering van de educatie terzake de onder sub a en b
genoemde onderwerpen;
d) het aan mensen (onder andere mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt) een plek bieden waarin zij in hun kracht komen
te staan door hen met zichzelf en de natuur te verbinden
alsmede zich kunnen ontwikkelen door onder andere het
verrichten van werkzaamheden op het land en in het bos, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin.
2) De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a) het in eigendom verwerven, beheren, onderhouden en
exploiteren van voor het doel geschikte onroerende zaken;
b) het, in zeer beperkte mate, stichten en onderhouden van
gebouwen en roerende zaken die geheel dan wel gedeeltelijk
ten dienste staan aan het doel van de stichting;
c) het verstrekken van voorlichting op het gebied van het natuuren landschapsschoon;
d) het bijeenbrengen van gelden, nodig ter bereiking van het
doel, waaronder is begrepen het aantrekking van een
financiering ten einde het doel te kunnen bereiken;
e) het financieel ondersteunen van andere rechtspersonen,
organisaties en instellingen die qua doelstelling aansluiten bij
de doelstelling van de stichting;
f) alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de
stichting bevorderlijk kunnen zijn.
3) Tijdens het leven van de Oprichter is het bestuur van de stichting
bevoegd doch niet verplicht giften te doen aan andere algemeen nut
beogende instellingen, ook aan die instellingen met een ander doel dan
dat van de stichting, doch niet zonder het verbinden van een last tot
specifieke besteding van deze giften, welke last in overeenstemming
dient te zijn met het onder lid 1 omschreven doel van de stichting.
4) De stichting beoogt geen winst.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.
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Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden welke
werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De eerste verwerving van ForestPeace Foundation is Natuurplaats Binnenbos.
Op 80 hectare grond tussen de Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug, geven
we de natuur alle ruimte om zich volop te ontwikkelen met zo weinig mogelijk
menselijke interventie. We gaan uit van de ontwikkeling van het ecosysteem zelf,
in plaats van het te controleren. Het gebied krijgt zo de kans om zich te
herstellen en te ontwikkelen met meer biodiversiteit en nieuwe soorten
gewassen, planten, bomen en dieren.
Ons beheer is er niet alleen op gericht om terug te keren naar hoe het landschap
vroeger was, of alles te behouden zoals het nu is. We bevorderen de
ontwikkeling van het ecosysteem met initiatieven als een voedselbos en
natuurlijk begrazing. Zo dragen de activiteiten bij aan de eerder genoemde
doelstelling.
In ons beleidsplan en ons activiteitenverslag leest u meer.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

In onze statuten staat beschreven dat de stichting haar inkomsten verkrijgt uit:
A. schenkingen, erfstellingen en legaten;
B. subsidies en donaties;
C. alle andere verkrijgingen (waaronder begrepen leningen) en baten.
ForestPeace onderneemt geen activiteiten om geld te werven bij derden. De
bijzondere situatie is dat ForestPeace feitelijk één (1) donateur heeft, namelijk
Stichting Flowfund. Flowfund kent bedragen toe als donatie aan ForestPeace.
Dat kunnen periodieke bedragen zijn voor het betalen van operationele kosten,
bedragen voor donaties aan derden en dat kunnen bedragen zijn voor een
specifiek project als er bijvoorbeeld natuurterrein wordt aangekocht.
Verder ontvangt ForestPeace enkele beheersubsidies en kent het
pachtinkomsten en inkomsten door verkoop van gewassen.
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1 Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in waar
en op welke manier dit
vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc.).

Url van het beleidsplan

……………………………………………………………………….
Zie de tekst bij ‘hoofdlijnen van het beleidsplan’ over het initiatief van
ForestPeace: Natuurplaats Binnenbos.
ForestPeace houdt in principe geen (liquide) vermogen aan. Wel zijn er af en toe
tijdelijke saldi. Het vermogen dat op de balans is opgenomen onder overige
reserves vertegenwoordigt grotendeels de waarde van de verworven terreinen
en wordt verder aangehouden om de aangegane verplichtingen met derden in
de nabije toekomst te kunnen voldoen.

Klik op deze link en u gaat binnen dit document naar het beleidsplan.

Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor het
statutaire bestuur, voor de
leden van het
beleidsbepalend orgaan en
voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO of
salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten die
zijn uitgevoerd.

Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatievergoeding. Zij
kunnen wel in redelijkheid gemaakte (reis- en andere on)kosten, die verband
houden hun functie als bestuurslid van de stichting, declareren.
De honorering voor de medewerkers die in loondienst zijn, stemmen wij zo goed
mogelijk op individuele basis af, waarbij het vanzelfsprekend van belang is dat de
stichting bescheiden tot marktconform honoreert. Er wordt geen cao gevolgd.

Klik op deze link en u gaat binnen dit document naar het activiteitenverslag.

Of vul bij de volgende vraag
de url in naar het
activiteitenverslag of de url
naar de jaarrekening als
daarin de activiteiten van
het betreffende boekjaar
duidelijk zijn beschreven.

Url van het
activiteitenverslag.
Vul de link in waar het
activiteitenverslag te
vinden is.

Klik op deze link en u gaat binnen dit document naar het activiteitenverslag.
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2 Staat van baten en lasten …………………………………………………………………....
Jaartal van deze Staat van
baten en lasten

2021

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Rekening
2021

Rekening (*)
2020

Begroting (***)
2022

Opbrengsten beleggingen

€0

€0

€0

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot het

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Overige baten

€ 89.337

€ 833.107

€0

Totale baten

€ 89.337

€ 833.107

€0

Doelbesteding/giften/donaties

€ 125.010

€ 41.913

€0

Personeelskosten

€ 124.919

€ 79.782

€0

€0

€0

€0

€ 6.624

€ 7.827

€0

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€0

€0

€0

ICT kosten

€0

€0

€0

Bestuurskosten

€0

€0

€0

Communicatiekosten

€0

€0

€0

Financiële kosten

€ 3.363

€ 135

€0

Afschrijvingen

€ 3.514

€ 439

€0

Overige lasten

€ 3.061

€ 138.358

€0

€ 266.491

€ 268.454

€0

€ -177.154

€ 564.653

€0

Baten

beleggen en het instandhouden van het vermogen)

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Lasten

Huisvestingskosten
Administratiekosten algemeen

Totale lasten
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)
(*) Optioneel, niet verplicht

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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2 Staat van baten en lasten (vervolg)………… ……………………………………………....
Toelichting
Geef een toelichting op
de staat van baten en
lasten. Geef deze ook op
de begroting of de
voorgenomen
bestedingen. Of vul de
url naar de jaarrekening
in als hier een toelichting
in is opgenomen.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn C1
Kleine Organisaties-zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en
de kosten en andere lasten over het jaar.
Baten bestaan uit ontvangen donaties, schenkingen, subsidies en opbrengsten
uit levering van goederen. Donaties en schenkingen worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Wij publiceren de staat van baten en lasten via deze ANBI-publicatie. Wij
publiceren niet onze jaarrekening.

Beleidsplan
Organisatie
Bestuur en medewerkers
Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatievergoeding. Zij kunnen wel in redelijkheid gemaakte
(reis en andere on-)kosten, die verband houden met hun functie als bestuurslid van de stichting, declareren.
De stichting heeft in 2021 één medewerker in loondienst. In 2019 is een operationeel directeur met expertise
op het gebied van natuur- en landgoedbeheer en het verwerven van landgoederen aangesteld op zzp-basis
voor een beperkt aantal uren per week.
De honorering wordt zo goed mogelijk op individuele basis afgestemd, waarbij het vanzelfsprekend van belang
is dat de stichting bescheiden tot marktconform honoreert. De ervaring leert dat de medewerkers dat zelf ook
wensen, en dat zij tevens bescheiden omgaan met declaraties, etc. Er wordt geen cao gevolgd. Indien gewenst
en nuttig wordt er tijd en/of geld beschikbaar gesteld voor opleiding en ontwikkeling.
Een aantal medewerkers van Stichting Fred Foundation voert in beperkte mate activiteiten uit voor
ForestPeace. De waarde van de bestede uren wordt als schenking van Stichting Fred Foundation aan
ForestPeace gedaan.
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Bestuursvergaderingen
Er vinden minstens twee bestuursvergaderingen per jaar plaats. Daarin wordt de status van verworven en te
verwerven natuurterreinen en initiatieven besproken en kan het bestuur besluiten nemen over het al dan niet
toekennen, continueren of stoppen van initiatieven. In de vergaderingen is er ook ruimte om de meer generieke
en bestuurlijke zaken te bespreken.
De vergaderingen worden genotuleerd en deze notulen vormen de belangrijkste vastlegging van de gang van
zaken (naast de projectdossiers). De notulen worden door minimaal twee bestuursleden geaccordeerd en aan
alle bestuursleden, medewerkers en andere relevante personen verstuurd.
Naast de vergaderingen hebben de bestuursleden regelmatig, telefonisch contact. Besluiten worden conform
de statuten genomen en vastgelegd.

Beslissingsmacht
Zoals uit artikel 5 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheid blijkt, heeft geen enkel persoon
doorslaggevende zeggenschap binnen ForestPeace. Aldus kan geen enkel persoon beschikken over het
vermogen van de stichting alsof het zijn eigen vermogen is.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Het bestuur en de directie van ForestPeace Foundation zijn zich bewust van de WBTR-regels over taken,
bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Het bestuur handelt zorgvuldig conform de geldende
WBTR-regels om zaken als wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van
posities, frauduleus handelen en andere ongewenste activiteiten te voorkomen. Het bestuur toetst de
WBTR-regels met regelmaat.

Adviseurs
Het bestuur heeft reeds contact met experts op het gebied van natuur- en landgoedbeheer en maakt gebruik
van hun kennis en ervaring. Wellicht komt er in de toekomst een raad van advies ter ondersteuning van het
bestuur.

Beleid
Visie
Onze visie ligt in essentie vast, zoals onder hoofdstuk 3 (Doel) beschreven. Deze visie komt voort uit onze
ernstige zorg omtrent het uiteenvallen van de natuurlijk-dynamische harmonieen. De oprichter van de stichting
- Fred Matser - heeft in het verleden verschillende stichtingen opgericht (o.a. Stichting Het Bewaarde Land en
Stichting Milieubewustzijn) om bij te dragen aan die dynamische harmonie. Daarbij ging en gaat het om: a) de
harmonie in de mens, b) de harmonie tussen de mensen en c) de harmonie tussen mensen en omgeving.
ForestPeace is met name in het leven geroepen om de harmonie tussen mensen en omgeving te bevorderen.
Punten b) en c) zijn daarbij ondersteunend.
Het is onze diepe overtuiging dat het waarachtig beleven van onze innerlijke natuur in hoogste mate wordt
gevoed door de beleving van de externe natuur. De ervaring van het beleven van de natuur helpt ons inziens
zeer bij de motivatie om veranderingsprocessen in werking te zetten. In dit geval om bij te dragen aan het
behoud en het herstel van natuur en ons eigen huis - de aarde - als leefbare omgeving te blijven behouden.
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Missie
Onze missie is ons beleid zo in te richten dat onze visie wordt gerealiseerd. Ons doel is om organisaties die zich
sterk maken voor natuurherstel en betere vormen van landbouw financieel te ondersteunen. Hiernaast houden
we onze ogen open om in de toekomst aantrekkelijke stukken land te verwerven in de nabijheid van
Natuurplaats Binnenbos (dit betreft het natuurterrein dat de stichting in 2019 heeft verworven) met het doel
deze te behouden, te verbinden en te herstellen in haar oorspronkelijke vruchtbare staat.

Financiën
Inkomsten/werving van donaties
In de statuten staat beschreven dat de stichting haar inkomsten verkrijgt uit:
A. schenkingen, erfstellingen en legaten;
B. subsidies en donaties;
C. alle andere verkrijgingen (waaronder begrepen leningen) en baten.
ForestPeace onderneemt geen activiteiten om geld te werven bij derden. De bijzondere situatie is dat
ForestPeace feitelijk één donateur heeft, namelijk Stichting Flowfund. Flowfund kent bedragen toe als donatie
aan ForestPeace. Dat kunnen periodieke bedragen zijn voor het betalen van (een deel van de) operationele
kosten en dat kunnen bedragen zijn voor een specifiek project als er bijvoorbeeld natuurterrein wordt
aangekocht of voor donaties aan derden.
ForestPeace tracht de operationele kosten die gepaard gaan met het beheer van het land zoveel mogelijk te
dekken met de inkomsten uit (erf)pacht of verhuur aan derden, beheersubsidies en in de toekomst de verkoop
van producten uit het voedselbos.
Het dagelijks bestuur (de voorzitter en de secretaris) van ForestPeace en Flowfund is bij oprichting identiek zodat in deze eerste opbouwende fase Flowfund goed op de hoogte is van wat er bij ForestPeace aan
activiteiten wordt ondernomen.

Niet open voor aanvragen
ForestPeace stelt zich niet open voor aanvragen van derden. Bestuursleden en medewerkers (ondersteunt door
adviseurs) ‘ontdekken’ natuurterreinen en projecten, krijgen impulsen van derden of uit ‘het nieuws’.
Vervolgens onderzoeken we of terreinen of projecten aansluiten bij de doelstellingen. Ook kunnen er projecten
onder de naam ForestPeace worden opgestart in samenwerking met derden.

Beleggingsbeleid
Er is geen beleggingsbeleid van toepassing aangezien ForestPeace geen grote vermogens in de vorm van liquide
middelen, wil en gaat opbouwen. Onze waarde zit in de verworven terreinen. De aanwezige liquide middelen
zijn er om in de lopende kosten te voorzien.
Mochten er middelen op de balans komen te staan dan zullen deze risicomijdend worden belegd. Alle
beleggingsresultaten, waaronder de rente opbrengsten van leningen, worden (uiteindelijk) aangewend voor het
beoogde doel.
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Budgettering
Budgettering heeft betrekkelijk weinig toegevoegde waarde op het niveau van ForestPeace als entiteit. Dit komt
voort uit het feit dat de donateur (Flowfund) vooralsnog over ruime middelen beschikt. Dient zich een passend
natuurterrein aan dat aansluit bij ons doel en het algemeen nut dient, dan mag worden verondersteld dat
Flowfund dat (met plezier) zal financieren.
Voor de initiatieven die we ontplooien binnen de verworven natuurterreinen zelf, zullen we wel budgetten
opstellen.

Kosten
Er zijn kosten die ForestPeace betaalt aan derden, zoals inhuur van experts (natuurbeheer, legal, fiscal, tax,
administratie). Bij het verwerven van natuurterreinen, zullen die initieel wat hoger liggen. Als een terrein
eenmaal is verworven, dan zijn er hoofdzakelijk beheerkosten die dienen te worden gedekt door opbrengsten
uit de exploitatie, waaronder subsidies.
De kosten van medewerkers zijn naar de mening van het bestuur inhoudelijk gezien grotendeels onderdeel van
de bestedingen aan het doel: dat spreekt voor zich voor zover zij werken aan eigen projecten van de stichting,
maar ook in belangrijke mate indien zij werken aan het volgen, begeleiden en evalueren van projecten die
primair door derden worden uitgevoerd op gronden van ForestPeace. De personeelskosten van de
medewerkers die direct betrokken zijn bij de uitvoering van projecten worden niet aan de desbetreffende
projecten toegerekend en worden opgenomen onder ‘personeelskosten’.

Jaarrekening
Jaarlijks wordt er een jaarrekening samengesteld door een externe accountant.

Ontbinding
Bij ontbinding van ForestPeace wordt een eventueel batig resterend saldo uitsluitend uitgekeerd aan een ANBI
met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Activiteitenverslag 2021
Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van het aanscherpen van de koers van ForestPeace op basis van de
geformuleerde doelen in de oprichtingsakte. Er hebben meerdere sessies met bestuur en directie
plaatsgevonden en een groot aantal experts op het terrein van natuurbeheer en regeneratieve landbouw is
geraadpleegd. Voor het huidige bezit - Natuurplaats Binnenbos - is een beheerplan opgesteld dat onder toezicht
van de rentmeester wordt uitgevoerd.
In 2020 heeft ForestPeace 7 hectare cultuurgrond weten te verwerven. Deze grond is aangrenzend aan
Natuurplaats Binnenbos waarmee een eerste stap is gezet in het vergroten van Natuurplaats Binnenbos en
daarmee het vergroten van de (aaneengeschakelde) natuur in Nederland. Gedurende 2021 is nader onderzoek
gedaan naar te verwerven gronden in de directe omgeving van Natuurplaats Binnenbos, dit heeft vooralsnog
niet geleid tot aankopen.
Natuurplaats Binnenbos is in 2021 verder ontwikkeld in lijn met de doelstellingen van ForestPeace. In overleg
met gemeente en provincie is een aantal initiatieven genomen om de natuurwaarde en biodiversiteit te

10 van 10

vergroten. Zo lopen op een steeds groter deel van de natuurgronden Galloway-runderen om natuurlijke
bosvorming te bevorderen. In 2021 is een voedselboswachter aangesteld in dienst van ForestPeace. Zij is
verantwoordelijk voor de dagelijkse ontwikkeling van het voedselbos op ca. 5 hectare cultuurgrond. In 2021 is
verder een samenwerking met Leger des Heils gestart om hun cliënten te laten werken in de aangelegde
moestuin (0,4 hectare). De overige cultuurgrond bleef verpacht aan derden. Tot slot is in 2021 een groot aantal
voorbereidingen getroffen om de bouw van een brug (nieuwe toegangsweg) en schuur in 2022 te realiseren.

