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1. Accountantsrapport bij de jaarrekening 2020
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Aan het bestuur en de directie van
Stichting bevordering kwaliteit
leefomgeving Schipholregio
Postbus 75122
1117 ZR  SCHIPHOL-OOST

Aalsmeer, 23 juni 2021

Geachte heren,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting bevordering
kwaliteit leefomgeving Schipholregio te Haarlemmermeer gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld
onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde
jaarstukken 2020.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Berghoef Accountants en Adviseurs

R. Boogaard RA
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2. Jaarstukken 2020
· Bestuurs- c.q. activiteitenverslag

· Jaarrekening

· Overige gegevens
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2.1  Bestuurs- c.q. activiteitenverslag

1 Algemeen

Rechtsvorm
Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio is opgericht op 3 december 2008 en is bij de
Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 34318591. De statutaire vestigingsplaats is
Haarlemmermeer.

Het bestuur is per heden als volgt samengesteld:
· De heer B.B. Schneiders, voorzitter
· de heer J. Bolhoeve
· de heer A.P.J.M. Rutten

Directeur van de Stichting is de heer J.S.M. Wagemakers.

De Raad van Toezicht is per heden als volgt samengesteld:
· de heer J. Olthof, voorzitter (sinds 8 mei 2020)
· de heer D.A. Benschop
· de heer M.J.W. Raat
· de heer J.N.J. Nobel

De heer A. Tekin was tot 8 mei 2020 voorzitter van de Raad van Toezicht.

Statutaire doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de Stichting ten doel:

Het bevorderen van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de Schipholregio, alles in de
ruimste zin van het woord. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a) het (doen) uitvoeren en monitoren van de door het bestuurlijk overleg, als bedoeld in artikel 8.1
van het op 22 juni 2007 tussen onder meer de Provincie Noord-Holland en N.V. Luchthaven
Schiphol, opgemaakte Convenant leefbaarheid, goedgekeurde plannen en daaraan gerelateerde
opdrachten;

b) de coördinatie van en afstemming tussen de in het kader van de uitvoering van de hiervoor sub a.
vermelde goedgekeurde plannen te entameren onderdelen;

c) het beheren en (doen) bestemmen van de gelden, die aan de Stichting ter beschikking zijn gesteld,
een en ander overeenkomstig de door het bestuur vast te stellen en door de Raad van Toezicht
goed te keuren reglementen ten aanzien van het doen van uitkeringen al dan niet in natura, hierna
te noemen: “de Bestemmingsreglementen”;

d) het vaststellen van de door de Raad van Toezicht goed te keuren Bestemmingsreglementen;
e) het beoordelen of een aanvraag voor een uitkering al dan niet in natura voldoet aan de in de

Bestemmingsreglementen voor toekenning van een uitkering vermelde criteria;
f) het vaststellen van de vorm van de uitkering die aan een aanvrager wordt verstrekt;
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g) het op basis van de Bestemmingsreglementen (doen) verstrekken van een uitkering al dan niet in
natura.

Uitgangspunt is dat de omgeving van Schiphol die (zwaar) wordt belast en (ruimtelijke)
beperkingen kent in aanmerking komt voor maatregelen ter behoud of verbeteren van de
leefbaarheid. Het werkingsgebied van de Stichting is conform het convenant Omgevingskwaliteit
het gebied binnen de 20 Ke-contour.
De Stichting voert 3 programma’s uit:

1. Programma Individuele maatregelen: situaties van bewoners die vlakbij de luchthaven
wonen en die naar de geest van de wet wel maar naar de letter van de wet niet in
aanmerking komen voor wettelijke compensatie en die als schrijnend – er is sprake van
een feitelijk onleefbare dan wel onwerkbare situatie – kunnen worden aangemerkt.

2. Programma herstel Vortex-schade: herstel van schade aan daken van huizen door
windturbulentie van overvliegende vliegtuigen.

3. Programma Gebiedsgerichte projecten: omgevingsprojecten die bijdragen aan de
verbetering van de leefbaarheid in een bepaald gebied. Het gaat om zowel grote
ruimtelijke projecten als projecten/activiteiten in het kader van sociale cohesie.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De oprichting van de Stichting is een uitvloeisel van hetgeen is vastgelegd in het “Convenant
Leefbaarheid” d.d. 14 juni 2007. De Stichting geeft uitvoering aan de afspraken uit het “Convenant
omgevingskwaliteit middellange termijn”, zoals gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 september
2009.
Naast de statuten en het convenant moet de Stichting voldoen aan de bepalingen zoals opgenomen in
het “Bestemmingsreglement Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio”, zoals
gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 oktober 2009, en zoals later in 2014 gewijzigd en gepubliceerd.

Als gevolg van start en uitvoering van de Tweede Tranche is het Bestemmingsreglement in 2016
gewijzigd en gepubliceerd, “Bestemmingsreglement 2016”.

Per 27 januari 2021 is het bestemmingsreglement gewijzigd en gepubliceerd, “Bestemmingsreglement
2021”.

De Stichting heeft volgens het Bestemmingsreglement, net als het convenant Omgevingskwaliteit, een
looptijd tot januari 2021. Conform de opdracht van de minister van I&W van 5 juli 2019 wordt door
Schiphol Group gewerkt aan de opzet van een Omgevingsfonds als opvolger van de Stichting.
Aangezien het Omgevingsfonds nog niet op 1 januari 2021 in werking treedt heeft het bestuur van de
Stichting aan de Raad van Toezicht (RvT) en de financiers voorgesteld om de Stichting na 2020 voort
te zetten en het loket open te houden totdat de werkzaamheden van de Stichting worden voortgezet in
een Omgevingsfonds. Dit betekent dat de lopende programma’s worden voortgezet c.q. afgerond. De
RvT heeft hiermee op 8 mei 2020 ingestemd. Naast het afronden van de bestaande programma’s is
tevens besloten dat het programma van de Stichting voor deze overgangsfase verbreed en vernieuwd
kan worden als opmaat naar het Omgevingsfonds.

Vrij besteedbaar vermogen
In beginsel is er geen vrij besteedbaar vermogen. Het gehele vermogen is bestemd. Hiervoor zijn
diverse bestemmingsreserves gevormd, die direct betrekking hebben op de doelstellingen van de
Stichting.
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Beleggingen
Het beleid van de Stichting is om zo weinig mogelijk beleggingsrisico’s te lopen.

2. Overgangsfase

In het afgelopen jaar is door de Stichting gewerkt aan de opzet van de overgangsfase van de Stichting
naar een Omgevingsfonds. Daarbij is voorlopig uit gegaan van een periode van 2 jaar.
Onduidelijk is nog wanneer het Omgevingsfonds er komt, hoe het programma van het
Omgevingsfonds er uit gaat zien en hoeveel geld er beschikbaar zal zijn (wat mede bepalend is
voor de mogelijkheden van het uit te voeren programma). Mede om die reden is voor de
overgangsfase uitgegaan van een verlenging, verbreding en vernieuwing van de programma’s van
de Stichting.

Voor de overgangsfase is geen aanvullend budget beschikbaar. Er wordt gewerkt met de resterende
middelen van de Stichting. In 2021 zal nog geld van de tweede tranche beschikbaar zijn. De gelden
voor de gebiedsgerichte projecten zijn in 2020 allemaal verplicht. Op basis van de financiële situatie in
november 2020 is het uitgangspunt dat begin 2021 van de programma’s in totaal naar verwachting nog
€ 8,5 miljoen over is.

Het voortzetten van de Stichting na 2020 betekent dat het loket na 31 december 2020 open blijft.
Lopende programma’s worden voortgezet c.q. afgerond. Aangezien de gelden voor de
gebiedsgerichte projecten eind 2020 zijn verplicht betekent dit dat de werkzaamheden voor dit
onderdeel de komende jaren gericht zijn op de uitvoering en afronding van de projecten.
Voor de kleine particuliere initiatieven blijft het loket na 31 december 2020 open. Binnen het
hiervoor gereserveerde budget is financieel nog ruimte om de komende jaren initiatieven te
ondersteunen.
Het loket voor individueel gedupeerden blijft ook open en de Stichting blijft op basis van het
Bestemmingsreglement de aanvragen op individuele basis beoordelen.

Door de Stichting is verder gekeken op welke wijze een vernieuwing plaats kan vinden. Besloten
is om vanaf 2021 innovatieve- en technologische onderzoeken en ontwikkelingen die gericht zijn
op de verbetering van de leefomgeving te ondersteunen. Het moet gaan om nieuwe technieken en
onderzoeken, die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving. Deze zijn vaak al in
ontwikkeling maar kunnen nog niet (of onvoldoende) worden toegepast omdat deze technieken
nog onvoldoende zijn getest of uitgewerkt. Door hierin te investeren wil de Stichting bijdragen
aan de ontwikkeling van deze technieken. De resultaten zullen zo mogelijk worden ingezet door
de Stichting om de leefbaarheid te verbeteren of worden overgedragen aan het Omgevingsfonds.

In december 2020 is het Bestemmingsreglement aangepast om de verlenging en vernieuwing van
de programma’s van de Stichting mogelijk te maken. Het aangepaste Bestemmingsreglement is
van kracht na publicatie op de website van de Stichting.
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3. Programma Individuele maatregelen

De afgelopen jaren zijn er per jaar gemiddeld 40 aanvragen ingediend bij de Stichting. De verwachting
was dat door de Covid19 maatregelen waarbij de hoeveelheid vliegbewegingen over 2020 sterk is
afgenomen, er over 2020 significant minder aanvragen zouden worden ingediend. Dit blijkt niet het
geval te zijn. In totaal zijn er over 2020 45 aanvragen ingediend waarvan ongeveer de helft na het van
kracht worden van de Covid19 maatregelen.

Van de ingediende aanvragen zijn er 31 toegekend en 14 afgewezen. Bij 44 aanvragen gaat het om
verzoeken om geluidsisolerende maatregelen. Bij 1 aanvraag is een verzoek ingediend voor een
binnenhuis maatregel in een reeds door de Stichting geïsoleerde woning, die niet past binnen het
Bestemmingsreglement van de Stichting.
In 2020 zijn van 13 woningen de isolatiewerkzaamheden afgerond en opgeleverd.

4. Herstel Vortex-schade

Vortex-schade wordt gemeld via Schiphol. De schade wordt z.s.m. door een aannemer hersteld. Er
is een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor het herstel. Ook bijkomende indirecte kosten van
schade worden door de Stichting vergoed. De kosten in 2020 bedroegen circa € 39.000.

5. Programma Gebiedsgerichte projecten

Algemeen
Door de Stichting wordt geïnvesteerd in projecten ter verbetering van de leefomgeving. Het betreffen
particuliere en gemeentelijke initiatieven voor omgevingsprojecten en/of projecten en activiteiten in het
kader van de sociale cohesie die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid. De projecten zijn
allemaal onderdeel van de gebiedsgerichte programma’s die in 2017 in samenspraak met gemeenten,
initiatiefnemers en bewoners zijn samengesteld.
Voor de gebiedsprogramma’s zijn in januari 2018 de budgetten vast gesteld. Besloten is tot de
volgende verdeling:
Aalsmeer € 8,0 mln.
Uithoorn € 7,5 mln.
Haarlemmermeer € 4,5 mln.
Sinds 2019 is Haarlemmerliede & Spaarnwoude gefuseerd met Haarlemmermeer. Het budget dat
gereserveerd was voor Haarlemmerliede & Spaarnwoude blijft beschikbaar voor Spaarndam.

Subsidieverlening projecten
In 2020 is aan 7 projecten (voorlopige) subsidie verleend. Het gaat daarbij om 3 particuliere
projecten en 4 gemeentelijke projecten. In totaal is voor ca € 5 mln beschikt voor:

Aalsmeer:
Machinepark
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Uithoorn:
Dorpscentrum de Kwakel

Haarlemmermeer:
Sportpark Rijsenhout
Dorpshuis Marijke
Dijkshuis Oude Meer
Dorpshuis de Reede Rijsenhout
Dorpscentrum Spaandam

In 2020 zijn nog 4 aanvragen voor projecten ingediend die nog in behandeling zijn. Het gaat om
Sport Spaarndam, Ringdijk project Haarlemmermeer, verduurzaming dorpshuis Kudelstaart en
Langeraarse plassen.

Stand van zaken projecten alle projecten:

Aalsmeer:
1.  Dorpshuis Kudelstaart
Het dorpshuis in Kudelstaart is particulier bezit. Met een bijdrage van de stichting is het dorpshuis
grootschalig gerenoveerd waardoor de sociale functie die het dorpshuis heeft, wordt behouden en
versterkt. Het gerenoveerde dorpshuis is in oktober 2019 feestelijk in gebruik genomen. Stichting het
dorpshuis heeft een aanvullende aanvraag gedaan voor het verduurzamen van het pand. Deze
aanvraag is nog in behandeling.

2.  Groene Lint
Het groene Lint is een particulier initiatief, waarbij een groene (wandel)route door Aalsmeer wordt
gerealiseerd. Hierbij worden groenstructuren zoals het Hornmeerpark, het Seringenpark en de beoogde
groenstructuur van Greenpark Aalsmeer, maar ook verschillende wijken in Aalsmeer met elkaar
verbonden. De gemeente en particulieren hebben hun inrichtingsplannen hierbij op elkaar afgestemd.
De beschikking is 2019 afgegeven. Het project bestaat uit verschillende deelgebieden die onafhankelijk
van elkaar worden uitgevoerd. De recreatieve verbinding tussen greenpark Aalsmeer en het
seringenpark wordt in 2021 opgeleverd. Het wandelpad over de Molenvlietdijk wordt in 2022 afgerond.

3.  Machinepark
Het machinepark is een groene zone tussen de wijk Nieuw Oosteinde en de bedrijventerrein Greenpark
Aalsmeer, die de gemeente wil inrichten als park. Op initiatief van de bewoners is voorgesteld om het
park te vergroten en te voorzien van recreatieve voorzieningen waardoor een volwaardig park ontstaat.
Hierdoor kunnen bewoners van de wijk wandelen en recreëren in het groen en aan het water. De
aanleg van het park start voor de zomer van 2021. Eind 2021 wordt het park geopend.

4.  Waterfront
De waterkering aan de Kudelstaartseweg wordt verstevigd. De gemeente Aalsmeer gaat het gebied
rond de watertoren opnieuw inrichten. De plannen bestaan uit het vergroten van het strand en de
recreatieve voorzieningen. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke promenade met strand en
recreatievoorzieningen aan de Westeinderplassen. Met een bijdrage van de Stichting is het mogelijk om
een hoogwaardige recreatieve inrichting met uitbreiding van het strand mogelijk te maken.
In december 2020 is gestart met de aanleg van het strand. Het project wordt nog voor het
zomerseizoen van 2021 in gebruik genomen.
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5.  VVA-terrein Aalsmeer
De herinrichting van het VVA-terrein in Aalsmeer is een gemeentelijk project waarbij samen met de
inwoners van Aalsmeer aanvullende projectonderdelen zijn bedacht. Het gaat om een aantal
aanvullende voorzieningen voor sport en ontmoeting en recreatie in het Hornmeerpark. Met deze
aanvullende voorzieningen ontstaat een hoogwaardig activiteitenpark voor jong en oud. Het project is
nog in uitvoering. Enkele deelprojecten zijn al in gebruik.

6.   Atletiekvereniging Aalsmeer
De kantine en kleedkamers van de atletiekvereniging Aalsmeer moeten verplaatst worden door de
uitbreiding van de tennisvereniging. De nieuwe kantine biedt naast de leden van de
atletiekvereniging ook plaats aan andere verenigingen die de ruimte kunnen gebruiken voor hun
activiteiten of feestjes. Met de bijdrage van de Stichting wordt een nieuwe volwaardige kantine
met kleedkamers gerealiseerd. Het gebouw is in oktober 2020 in gebruik genomen.

Uithoorn
1. Dorpscentrum de Kwakel
In de dorpskern van De Kwakel spelen diverse particuliere initiatieven die worden geïntegreerd. De
gemeente is met de bevolking een proces gestart, waarbij de bevolking in grote lijnen bepaald hoe de
inrichting van het openbaar gebied eruit komt te zien. Via de Stichting is een externe projectleider
aangesteld die samen met de bewoners en de particuliere initiatiefnemers de wensen en ideeën voor
het gebied inventariseert. Deze bewonersparticipatie die in januari 2019 is gestart heeft in 2020 geleid
tot een ontwerp van de openbare ruimte van het dorpscentrum. In september 2020 heeft de Stichting
de (voorlopige) subsidie voor dit project verleend. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn
eind 2020 gestart. In juni 2022 is de herinrichting van het dorpscentrum gereed.

2.  Kinderboerderij De Olievaar - Uithoorn
Bij de kinderboerderij wordt met steun van de stichting een gebouw geplaatst waar o.a. natuureducatie
kan worden gegeven. Ook biedt de locatie ruimte voor workshops en kan dienen als ontmoetingsplek.
Tevens wordt Ons Tweede Thuis onderdak voor dagbesteding en een leerplek geboden. Dit maakt het
mogelijk om mensen met een beperking in Uithoorn een werkplek te bieden. Zij kunnen dan de
verzorging van de dieren en het dagelijks onderhoud van de boerderij op zich nemen.
Naast het mogelijk maken van het nieuwe gebouw wordt bij De Olievaar ook gekeken of de door
kinderen uit Uithoorn geopperde ideeën ter verbetering van de leefomgeving hier een plek kunnen
krijgen. Het gaat dan o.a. om een klimbos, een waterspeelplek en vlindertuin. Ook de initiatieven Red
de Bij en een streekmarkt worden bij De Olievaar ondergebracht. Via het initiatievenfonds van de
Stichting is de waterspeelplek gerealiseerd.
Door alles met elkaar te combineren ontstaat een multifunctionele dorpsboerderij. De bouw van het
nieuwe gebouw is gestart in augustus 2020. In maart 2021 is het gebouw in gebruik genomen.

3.  Legmeer Groen
Dit particuliere initiatief gaat over het realiseren van meer groen in de wijk Legmeer. De stichting heeft
een projectleider beschikbaar gesteld die de initiatiefnemer ondersteunt in het uitwerken van de
ideeën. Concrete successen zijn de samenwerking met IVN gerealiseerde 4 tiny forests. Gemeente en
de initiatiefnemer zijn met elkaar in gesprek gegaan over het mogelijk combineren van sport en de
groenontwikkeling op de locatie Legmeer-west.
Hierover moet nog politieke besluitvorming plaatsvinden.
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4.  Cultureel Centrum De Hoeksteen
Uithoorn heeft een door Rietveld ontworpen kerkgebouw dat leeg staat. In dit gebouw waren conform
de wens van Rietveld ook maatschappelijke functies ondergebracht, zoals o.a. een klein theater.  Dit
theater is in de loop der jaren is gehalveerd. Met de subsidie van de stichting wordt het theater en de
foyer in de oude staat hersteld. In de foyer en het theater worden maatschappelijke en culturele
activiteiten ondergebracht.
De werkzaamheden zijn eind 2019 gestart. Tijdens de bouw zijn enkele onvoorziene tegenslagen
opgetreden waardoor de bouw is vertraagd. Het theater zal in september 2021 in gebruik genomen
worden.

5.  Multifunctioneel centrum Thamerdal
Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Thamerdal wordt in samenspraak met
belanghebbenden een buurtcentrum gerealiseerd. De buurtfunctie wordt versterkt door een nieuwe
aantrekkelijke huiskamer, uitbreiding van het openbaar speelplein en een nieuwe gymzaal. De bouw is
in augustus 2020 gestart en wordt in juni 2021 opgeleverd.

6.  Multifunctioneel centrum De Scheg - ’t buurtnest
Met de bijdrage van de Stichting wordt een nieuwe sporthal in combinatie met een buurtcentrum
gerealiseerd in de wijk Zijdelwaard. Hierdoor ontstaat een multifunctioneel centrum dat dienst kan
doen als sociale ontmoetingsplaats, waarbij het mogelijk wordt om meerdere initiatieven ruimte te
bieden, zoals cursussen en activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Door het plaatsen van een
uitgebreide keuken zijn er mogelijkheden om samen te koken en samen te eten. In 2020 is het
ontwerp opgesteld en heeft afstemming plaatsgevonden met de gebruikers van het gebouw. De
uitvoering start in maart 2021. De oplevering is voorzien in april 2022.

Haarlemmermeer
1.  Hart van Zwanenburg
In Zwanenburg is maandag 19 november 2018 de eerste paal geslagen van het nieuwe dorpshuis.
Het dorpshuis moet het nieuwe hart van Zwanenburg worden. In het gebouw worden verschillende
functies zoals een bibliotheek, sporthal, bar en verschillende activiteitenruimten gerealiseerd. Het
gebouw is in april 2020 in gebruik genomen. In 2021 wordt een start gemaakt met de realisatie van
het nieuwe dorpsplein.

2.  Sportcomplex Spaarndam
De sportverenigingen in Spaarndam hebben het initiatief genomen om op het huidige terrein een
gezamenlijke accommodatie te realiseren. In 2020 hebben de sportvereniging gewerkt aan een
haalbaarheidsstudie voor het project. Dit heeft eind 2020 geresulteerd in een subsidieaanvraag, welke
in januari 2021 is gehonoreerd door de Stichting. In 2021 zal worden gewerkt aan het definitief
ontwerp van het complex en zal de planologische procedure worden gestart. De start van de realisatie
is voorzien in juni 2022.

3.  Multifunctioneel sportcomplex – Rijsenhout
Doel van dit project is de bouw van een multifunctioneel sportcomplex waar alle sportverenigingen van
Rijsenhout onderdak vinden. Dit centrum moet gericht zijn op zowel sportieve als sociale activiteiten
voor zowel jongeren als ouderen.
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Met de subsidie van de stichting wordt het mogelijk een nieuw gebouw te realiseren waar alle
verenigingen in kunnen worden ondergebracht en waarin meer activiteiten kunnen worden
aangeboden.
In september 2020 is de (voorlopige) subsidie verleend.  De start van de realisatie van het
sportcomplex is voorzien in het derde kwartaal van 2021.

4.  De Reede Rijsenhout
In Rijsenhout zijn twee accommodaties die ruimte bieden aan maatschappelijke voorzieningen; De
Reede en De ontmoetingskerk. In 2020 is onderzocht op welke manier beide accommodaties
complementair aan elkaar kunnen zijn. De gekozen voorkeursvariant bestaat uit het bouwkundig
aanpassen van de ontmoetingskerk waardoor in dit gebouw een groot deel van de activiteiten die nu in
De Reede plaatsvinden, georganiseerd kunnen worden. Het gebouw van De Reede zal worden
herontwikkeld (waarschijnlijk sloop – nieuwbouw) tot een multifunctioneel gebouw met horeca, wonen
en ruimte voor sociaalmaatschappelijke activiteiten waarvoor geen ruimte is in de ontmoetingskerk. De
start van de realisatie is, afhankelijk van planologische procedures, voorzien in oktober 2021.

5.  Dorpshuis Burgerveen
Het dorpshuis in Burgerveen is gemeentelijk eigendom. Het gebouw is in een zeer slechte staat. Omdat
het dorpshuis een belangrijke rol speelt in de dorpsgemeenschap is besloten om het gebouw te
renoveren. Het gaat daarbij om het noodzakelijk onderhoud aan dak en gevels waardoor het gebouw
weer een aantal jaar mee kan. Daarnaast worden ook projectonderdelen gerealiseerd die de
gebruiksmogelijkheden van het gebouw verbeteren zoals het verplaatsen van de keuken, het realiseren
van een huiskamer, het opknappen van het sanitair en een aanbouw aan de voorzijde. De (voorlopige)
beschikking is afgegeven in september 2020. De start van de verbouwing vindt plaats in het eerste
kwartaal van 2021.

6.  Dorpscentrum Spaarndam
Het dorpscentrum Spaarndam heeft een voorstel gedaan voor het verduurzamen van het bestaande
dorpshuis. In 2020 is samen met de gemeente en gebruikers gewerkt aan de uitwerking van een
haalbaar projectplan, waarbij door het verduurzamen de exploitatielasten omlaag gaan. Daarnaast is
gekozen voor een interne makeover om te zorgen voor een betere uitstraling van het gebouw welke
beter aansluit bij de behoefte van de gebruikers. De (voorlopige) beschikking is in december 2020
afgegeven, de verbouwing start in maart 2021. De oplevering is voorzien in december 2021.

7. Ringdijk beleid
De gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie de kansen en kwaliteiten van de Ringdijk beter te
benutten en tot hun recht te laten komen. De Gemeente heeft in de afgelopen periode in diverse
kernen langs de Ringdijk geïnventariseerd welke plus onderdelen door de bewoners gewenst zijn. Het
gaat om de realisatie van een aantal zwemsteigers waardoor het recreatieve gebruik van de ringvaart
toeneemt. De aanvraag is december 2020 bij de Stichting ingediend. De Stichting heeft nog om
aanvullende informatie gevraagd. Naar verwachting zal de Stichting in april 2021 een besluit nemen
over dit project.
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8.  Dijkhuis – Oude Meer
Het Dijkhuis in Oude Meer is verouderd. Om de maatschappelijke activiteiten voor de inwoners van
Oude Meer, Aalsmeerderbrug en Rozenburg op verantwoorde wijze plaatst te laten vinden, dient het
Dijkhuis verbouwd te worden. Het gaat daarbij om: verbeteren van de toegankelijkheid voor minder
validen, aanpassing van de keuken, aanpassing van de toiletten en duurzaamheidsmaatregen om in de
toekomst energie neutraal te functioneren. De (voorlopige) beschikking voor het project is afgeven in
2019. In 2020 is door de initiatiefnemers gewerkt aan het ontwerp en het starten van de procedure
voor de omgevingsvergunning.
De uitvoering zal starten in maart 2021. In juni 2021 kan het gebouw gebruikt worden.

Nieuw toegevoegd project:
1. Langeraarse plassen
Dit is een nieuw particulier project dat in 2020 bij de Stichting is ingediend. In het gebied wordt
het verouderde kassengebied aan de Langeraarse plassen in Nieuwkoop getransformeerd naar
woningbouw. In aanvulling hierop wordt een deel getransformeerd tot een recreatief
natuurgebied. De langeraarse plassen worden door het project zichtbaar en toegankelijk voor
omwonenden en recreanten. De bijdrage van de Stichting zal worden gebruikt voor het verbeteren
van de toegankelijkheid van het gebied door de aanleg van paden en bruggen. In april 2021 zal
het bestuur van de Stichting een besluit nemen over dit project.

6. Initiatievenfonds

Voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol
bestaat een apart budget in de vorm van het “Initiatievenfonds SLS”.
Hierbij moet het gaan om activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid en waarbij de sociale cohesie
wordt versterkt. Een bijdrage in dit kader is niet structureel meerjarig bedoeld maar voor enkele jaren
of als startsubsidie. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit.

In 2020 is totaal een (voorlopige) bijdrage verleend van € 73.000 aan de volgende initiatieven:

· Schoolplein De Springschans Uithoorn
Op het schoolplein is de ondergrond van 3 speeltoestellen vernieuwd en is 1 van de speeltoestellen
vervangen. Van het schoolplein wordt gebruik gemaakt door de leerlingen, de kinderen van de
naschoolse opvang en de kinderen uit de wijk. Met de bijdrage van SLS is een nieuw speeltoestel
aangeschaft en is een deel van de kosten van het vernieuwen van de ondergronden uitgevoerd.

· Sprookjesconcert voor kinderen – Uithoorn
Concert voor kinderen om hen kennis te laten maken met klassieke muziek en daarmee het
gevoel van saamhorigheid vergroten door dit samen te beleven en samen een middag door te
brengen.
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· Mobiele expositie & promotieruimte De Kwakel

De mobiele expositie- en promotieruimte wordt binnen De Kwakel gebruikt om mensen bij elkaar te
brengen. Dit kan door exposities te organiseren en de ruimte beschikbaar te stellen aan verenigingen.
Daarmee wordt meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van sport, cultuur en ontspanning in
de gemeente.

· Evenement 75 jaar bevrijding – Nieuw-Vennep
In het kader van 75 jaar bevrijding wordt een Vrijheidsmaaltijd voor de dorpsbewoners
georganiseerd. Bij deze maaltijd worden mensen samengebracht waarbij verhalen over de
oorlog worden gedeeld. Doel is meer begrip voor elkaar en meer tolerantie.

· Speeltuin Burgerveen
De speeltuin in Burgerveen is na 15 jaar gerenoveerd waarbij een deel van de speeltoestellen
vervangen is. De bewoners hebben bij SLS aangegeven dat er behoefte is aan extra
speeltoestellen zoals een kabelbaan. Met een bijdrage van SLS zijn 3 extra speeltoestellen
aangeschaft en geplaatst.

· Aanschaf muziekinstrumenten muziekvereniging Ter Aar
Een bijdrage is gegeven voor de aanschaf van instrumenten voor de jeugd. Met deze
instrumenten wordt de mogelijkheid geboden om schoolprojecten te doen en jeugdlessen te
geven. Doel is kinderen door te laten stromen naar de band.

· Aanleg Jeu-de-Boules baan Zevenhoven
De tennisvereniging van Zevenhoven realiseert een Jeu-de-Boules baan op het tenniscomplex. Dit
voor de oudere leden, (oudere) leden die gestopt zijn met tennis en voor andere dorpsgenoten.
De Jeu-de-Boules baan draagt via de aangeboden beweegmogelijkheid (ook voor ouderen) bij aan
de algehele preventie- en gezondheidsdoelstellingen, en aan de mogelijkheden om 'mee te doen'
(actief worden, samen zijn) en levert daarmee ook een bijdrage aan voorkomen van
vereenzaming.

· Groen buurtplein OBS de Schakel Amsterdam Zuidoost
Het schoolplein is opnieuw ingericht zodat dit geschikt is voor de basisschoolkinderen, opvang en
de buurt in Amsterdam Zuidoost. Het gaat om een schoolplein bestaande uit twee pleinen: een
klein openbaar kleuterpeuterplein en een groter noordplein. De verharding is vervangen en met
groen ingericht in de vorm van een Tiny forest en een Satelliet tiny forest. Hierdoor kunnen de
kinderen van de school en de buurt een natuur belevingservaring opdoen.

· Nieuwe bar dorsphuis Marijke – Burgerveen
In het kader van de renovatie van het dorpshuis wordt de keukencapaciteit door een herinrichting
vergroot. Hierdoor moet de huidige bar worden verplaatst. Men wil, met de bijdrage van de
Stichting, een nieuwe bar plaatsen, waardoor het mogelijk wordt om meer activiteiten uit te
voeren, wat een aantrekkende werking op mensen zal hebben en de sociale cohesie verbetert.
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· Keuken clubgebouw Kanovereniging Waterwolf Hoofddorp
De kanovereniging realiseert een nieuw clubgebouw. Dit gebouw biedt de vereniging en
buurtbewoners ruimte voor activiteiten. In het gebouw wordt een keuken en kantine gerealiseerd
die dienst zal doen als ontmoetingsplek. Hier kunnen buurtbewoners samen eten.

In 2020 is van 21 initiatieven de subsidie, op basis van het eindverslag, definitief vastgesteld, voor een
totaal bedrag van € 145.179.
Daarnaast is aan het project ‘Red de bij’ in 2020 de subsidie van een bedrag van € 80.000 definitief
vastgesteld.

8. Gevolgen Covid-19 maatregelen

Sinds het voorjaar van 2020 heeft Nederland te maken met de Covid-19 pandemie. In het boekjaar
2020 alsmede in 2021 tot het moment van opstellen en uitbrengen van de jaarrekening 2020, heeft de
Stichting Leefomgeving Schiphol als gevolg van de pandemie geen belangrijke gevolgen ondervonden
op de operationele en financiële positie van de Stichting. Een aantal geplande werkzaamheden werden
in 2020 uitgesteld, deze zullen in 2021 alsnog plaatsvinden. De meeste activiteiten lopen door en er
worden geen maatregelen nodig geacht. Vooralsnog hebben bestuur en directie geen indicaties
verkregen dat de Covid-19 situatie alsnog impact gaat hebben op de continuïteit van Stichting
Leefomgeving Schiphol.
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2.2 Jaarrekening
· Balans

· Staat van baten en lasten

· Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
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Balans per 31 december 2020

Activa 31 december 2020 31 december 2019
(voor resultaatbestemming) Toelichting

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1 704 1.406

Financiële vaste activa

Overige effecten 2 24.117.790 28.716.819
Verstrekte subsidievoorschotten 3 5.633.320 527.744
Overige vorderingen 4 10.000.000 10.400.000

39.751.110 39.644.563

Vlottende activa

Overige vorderingen 5 2.257.552 2.016.787

Liquide middelen 6 1.713.163 2.339.367

43.722.529 44.002.123
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Passiva 31 december 2020 31 december 2019
(voor resultaatbestemming) Toelichting

Bestemmingsvermogen

Bestemmingsreserve individuele
maatregelen 7 7.292.412 6.799.033
Bestemmingsreserve klachtenprocedures 8 743.596 743.596
Bestemmingsreserve gebiedsgerichte
projecten 9 35.934.508 36.159.663
Bestemmingsreserve beleggings-
resultaten 10 -128.144 405.269
Resultaat boekjaar -443.904 -443.651

43.398.468 43.663.910

Kortlopende schulden 11

Crediteuren 69.323 171.014
Overige schulden en overlopende passiva 12 254.738 167.199

324.061 338.213

43.722.529 44.002.123
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Staat van baten en lasten over 2020

2020 Begroting
2020

2019

Toelichting
Lasten
Personeelskosten 13 345.402 384.500 314.149
Afschrijvingskosten materiële vaste activa 14 702 0 702
Huisvestingskosten 15 22.113 22.400 20.417
Kantoorkosten 16 7.690 7.501 8.363
Communicatiekosten 17 0 21.500 788
Bestuurskosten 18 18.011 18.500 21.240
Overige algemene kosten 19 49.986 28.200 77.992

Totaal apparaatskosten 443.904 482.601 443.651

Saldo tekort 443.904 482.601 443.651

Voorstel resultaatverwerking

Het bestuur van de Stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het negatief resultaat over 2020 ad. € 443.904 wordt geheel in mindering gebracht op de
bestemmingsreserve individuele maatregelen.
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Algemeen

Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio is opgericht op 3 december 2008 en is bij de
Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 34318591. De statutaire vestigingsplaats is
Haarlemmermeer.

Activiteiten

De doelstelling van Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio is het bevorderen van de
kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de Schipholregio, alles in de ruimste zin van het
woord.
De uitwerking van de doelstelling wordt weergegeven in de statuten, het Convenant
omgevingskwaliteit middellange termijn en het Bestemmingsreglement.

Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar was er geen personeel in loondienst van de Stichting. De directeur van de
Stichting is tegen een afgesproken vergoeding gedetacheerd. Het overige personeel bestaat uit
externen die de Stichting inhuurt.

Valuta

Alle in dit rapport vermelde bedragen zijn in euro's weergegeven.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640
voor organisaties zonder winststreven (RJ 640).

Vanwege een verbeterd inzicht worden projectsubsidies, projectuitgaven en beleggingsresultaten
rechtstreeks op de bestemmingsreserves gemuteerd en toegelicht. Deze mutaties lopen derhalve niet
via de Staat van baten en lasten.

Activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij
een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa

De verbouwingen, inventaris en automatisering worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs,
verminderd met de daarover berekende afschrijvingen, welke zijn berekend volgens de lineaire
methode op basis van de geschatte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt tijds-
evenredig afgeschreven.
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Financiële vaste activa

Onder effecten zijn beleggingen opgenomen welke gedurende langere tijd zullen worden aangehouden.
De beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

Verstrekte voorschotten inzake projecten waarvan de verwachting is dat de definitieve
subsidietoekenning zal plaatsvinden na 31 december 2020, worden verwerkt onder de Financiële Vaste
Activa. Indien de verwachting is dat de definitieve subsidietoekenning vóór 31 december 2020
plaatsvindt, wordt het verstrekte voorschot verwerkt onder de Vlottende Activa.

Liquide middelen

De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan
deze ter vrije beschikking.

Bestemmingsvermogen

De bestemmingsreserves betreffen de individuele maatregelen en gebiedsgerichte projecten en hebben
direct betrekking op de doelstellingen van de Stichting. De verstrekte bijdragen worden in principe na
afloop van het project, minus gemaakte kosten en uitbetaling van mogelijke voorschotten, uitbetaald.
Het bestemd vermogen betreft de door het bestuur geaccordeerde toegezegde bijdragen voor
individuele maatregelen en gebiedsgerichte projecten.
De bestemmingsreserve klachtenprocedures is gevormd op verzoek van de Raad van Toezicht, ter
dekking van mogelijke klachtenprocedures.

De gerealiseerde en ongerealiseerde beleggingsresultaten komen ten gunste aan of ten laste van de
bestemmingsreserves. Hiertoe is een aparte bestemmingsreserve gevormd ter dekking van inflatie. De
beleggingskosten worden in mindering op de reserve gebracht, alsmede het resultaat boekjaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Kosten

De kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

Vaste activa

1. Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen
Saldo per 1 januari 2020
Aanschafwaarde 3.512
Cumulatieve afschrijving 2.106
Boekwaarde 1.406

Mutaties
Investeringen 0
Afschrijvingen 702

-702

Saldo per 31 december 2020
Aanschafwaarde 3.512
Cumulatieve afschrijving 2.808
Boekwaarde 704

Afschrijvingspercentage 20

Betreft kantoorinventaris en computers.

Financiële vaste activa

2. Overige effecten
31-12-2020 31-12-2019

Saldo per 31 december 24.117.790 28.716.819

De beleggingen betreffen het ASR Beleggingsfonds specifiek opgericht voor Stichting bevordering
kwaliteit leefomgeving Schipholregio.
De beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.
Voor de gerealiseerde en ongerealiseerde beleggingsresultaten verwijzen wij naar de toelichting van de
Bestemmingsreserve beleggingsresultaten.
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3. Subsidievoorschotten 31-12-2020 31-12-2019

Subsidievoorschot gemeente Haarlemmermeer,
1e Tranche 5.465.229 442.436
Subsidievoorschotten projecten 2e Tranche 168.091 85.308
Totaal 5.633.320 527.744

4. Overige vorderingen

Subsidie 2e Tranche Ministerie Infrastructuur en
Milieu 0 400.000
Subsidie 2e Tranche N.V. Luchthaven Schiphol 10.000.000 10.000.000
Totaal 10.000.000 10.400.000

Betreft toegezegde subsidie in het kader van de 2e Tranche door Luchthaven Schiphol N.V. Deze
toezegging houdt in, dat de subsidie voldaan zal worden aan de Stichting, zodra de liquiditeit door de
Stichting benodigd is. De subsidie is van belang voor de Stichting om gebiedsgerichte projecten uit te
kunnen voeren en daarmee samenhangende verplichtingen af te wikkelen. Indien de toegezegde
subsidie niet voldaan wordt, vormt dat daarmee een risico voor de Stichting om aan haar (toekomstige)
verplichtingen te voldoen. De Stichting verwacht echter dat er in 2021 voldoende liquiditeiten
beschikbaar zijn en op zijn vroegst in 2022 de subsidie van Luchthaven Schiphol N.V. benodigd is.

Vlottende activa

5. Overige vorderingen 31-12-2020 31-12-2019

Subsidie 2e Tranche Ministerie Infrastructuur en
Milieu * 400.000 400.000
Subsidievoorschot gemeente Uithoorn,
1e Tranche 611.768 611.768
Subsidievoorschotten projecten 2e Tranche 1.111.318 832.343
Subsidievoorschotten projecten
Initiatievenfonds,  2e Tranche 66.644 100.917
Nog te ontvangen couponrente obligaties 67.331 64.248
Diversen 491 7.511

2.257.552 2.016.787

*) Betreft toegezegde subsidie in het kader van de 2e Tranche, ontvangst binnen één jaar.

6. Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019

KAS Bank, beleggingsrekening 62.577 7.203
Bank Nederlandse Gemeenten 1.650.586 2.332.164

1.713.163 2.339.367
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PASSIVA

Bestemmingsvermogen

7. Bestemmingsreserve voor individuele maatregelen (schrijnende gevallen)

Saldo per 1 januari 2020 6.799.033

Verkoop opbrengst woningen 1.077.321
Uitgaven voor individuele maatregelen -602.146
Uitgaven vortexschade, inclusief mutatie stelpost 18.205
Mutatie 493.380

Saldo per 31 december 2020 7.292.413

8. Bestemmingsreserve klachtenprocedures

Saldo per 1 januari 2020 743.596
Onttrekkingen 0
Saldo per 31 december 2020 743.596

Het overgebleven saldo uit de 1e Tranche is doorgeschoven naar de 2e Tranche. Er vindt geen verdere
dotatie plaats inzake de 2e Tranche.
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9. Bestemmingsreserve gebiedsgerichte projecten

31-12-2020 31-12-2019

Saldo per 1 januari 36.159.663 31.965.000
Overdracht uit Bestemmingsreserve voor individuele
maatregelen (schrijnende gevallen) 0 5.000.000
Definitief toegekende subsidie -225.155 -805.337
Saldo per 31 december 35.934.508 36.159.663

Voorlopig toegekende subsidie Gemeente
Haarlemmermeer, 1e Tranche 8.200.000 8.200.000
Voorlopig toegekende subsidie Gemeente Uithoorn,
1e Tranche 1.200.000 1.200.000
Voorlopig toegekende subsidie projecten gemeente
Aalsmeer, 2e Tranche 8.655.547 7.254.238
Voorlopig toegekende subsidie projecten gemeente
Uithoorn, 2e Tranche 8.020.927 7.350.000
Voorlopige toegekende subsidie projecten gemeente
Haarlemmermeer, 2e Tranche 3.056.500 0
Voorlopig toegekende subsidie projecten
Initiatievenfonds, 2e Tranche 137.335 210.193
Voorlopig toegekende subsidie Overig, 2e Tranche 0 80.000
Nog toe te kennen subsidie, projecten gemeente
Aalsmeer, 2e Tranche 0 657.115
Nog toe te kennen subsidie, projecten gemeente
Uithoorn, 2e Tranche 0 150.000
Nog toe te kennen subsidie, projecten gemeente
Haarlemmermeer, 2e Tranche 1.443.500 4.500.000
Nog toe te kennen subsidie, projecten Initiatievenfonds /
overig, 2e Tranche 1.485.820 1.558.117
Nog toe te kennen subsidie 2e Tranche, extra budget
i.v.m. gestegen bouwkosten 3.734.879 5.000.000

35.934.508 36.159.663
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10. Bestemmingsreserve beleggingsresultaten
Gerealiseerde

resultaten
Ongerealiseerde

resultaten
Totaal

Saldo per 1 januari 2020 481.198 -75.929 405.269
Resultaat boekjaar 2019 -443.651 0 -443.651
Ontvangen couponrente obligaties 155.373 0 155.373
Beheersvergoeding beleggingen -49.190 0 -49.190
Beleggingsresultaat boekjaar ASR Beleggingsfonds -123.828 -72.117 -195.945

Saldo per 31 december 2020 19.902 -148.046 -128.144

11. Kortlopende schulden

Deze hebben een looptijd korter dan één jaar.

12. Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2020 31-12-2019

Nog te betalen vortexschade 9.000 60.000
Nog te betalen verhuisvergoeding 0 60.000
Nog te betalen personeels- en detacheringskosten 195.589 14.135
Accountantskosten 15.550 10.000
Ontvangen inschrijfgelden 6.500 5.100
Beheerskosten beleggingen 11.999 14.050
Overige kosten 16.100 3.914

254.738 167.199
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichting

De huurverplichting bedraagt circa € 12.700 per jaar. Deze is met een termijn van 2 maanden
opzegbaar.

Transacties woningen

De Stichting kan de aankoop van een woning financieren plus aankoopkosten. Deze kosten komen ten
laste van de Bestemmingsreserve voor individuele maatregelen (schrijnende gevallen). Het juridisch
eigendom van de woning zal toekomen aan de desbetreffende gemeente. Bij toekomstige verkoop van
de woning door de betreffende gemeente zal de Stichting de koopsom minus verkoop- en beheerkosten
ontvangen. Deze toekomstige baten, uit hoofde van de verkoop van de woningen, zal worden
toegevoegd aan de Bestemmingsreserve voor individuele maatregelen (schrijnende gevallen).

Per 31 december 2020 heeft de Stichting geen financieringen verstrekt inzake de aankoop van een
woning.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Lasten

13. Personeelskosten

De Stichting heeft geen personeel in loondienst. In plaats daarvan zijn externen ingehuurd. Hierover
wordt omzetbelasting in rekening gebracht, die de Stichting niet kan verrekenen. Het bedrag aan
personeelskosten is als volgt opgebouwd:

2020 Begroting
2020

2019

Directie 109.505 112.000 109.505
Programmamanagement 219.883 230.000 185.890
Officemanagement 15.362 30.000 17.859
Overige personeelslasten, incl. financiële
administratie

652 12.500 895

345.402 384.500 314.149

Toepassing Wet Normering Topinkomens over 2020

Naam Functie Bezoldiging Norm

€ €
J.S.M. Wagemakers directeur 90.500 100.500
B.B. Schneiders Voorzitter bestuur 5.500 30.150
J. Bolhoeve Lid bestuur 4.000 20.100
A.P.J.M. Rutten Lid bestuur 4.000 20.100

De bezoldiging van topfunctionarissen is exclusief BTW verantwoord. De norm is naar rato van het
dienstverband, dan wel aanvang / beëindiging functie berekend.
De leden van het bestuur ontvangen € 500 vacatiegeld per bijgewoonde vergadering of bijeenkomst.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding.
De bezoldiging van de directeur betreft de in rekening gebrachte detacheringskosten door
N.V. Luchthaven Schiphol (inclusief pensioenkosten en sociale lasten), gemiddeld 2,5 dagen per
werkweek.
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2020 Begroting
2020

2019

14. Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten 702 0 702

15. Huisvestingskosten
Huur kantoorruimte (inclusief voorschotten energie) 21.836 22.000 20.162
Schoonmaakkosten 277 400 255

22.113 22.400 20.417

16. Kantoorkosten
Automatiseringskosten, inclusief website 2.703 3.000 2.834
Telecommunicatie 2.924 2.500 2.952
Kantoorartikelen 1.818 2.000 2.273
Overige 245 1 304

7.690 7.501 8.363

17. Communicatiekosten

Communicatieplan + PR kosten 0 21.500 788

18. Bestuurskosten
Vacatiegelden 16.335 15.000 18.150
Verzekeringen 1.676 3.500 3.090

18.011 18.500 21.240

19. Overige algemene kosten
Bijdrage Stichting de Hoek 27.400 0 53.000
Accountantskosten 21.885 15.000 22.634
Advieskosten 0 10.000 1.416
Representatiekosten 0 1.500 0
Rente- en bankkosten 417 100 334
Overige kosten 284 1.600 608

49.986 28.200 77.992

Totaal apparaatskosten 443.904 482.601 443.651
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Met ingang van boekjaar 2015 heeft het bestuur van de Stichting besloten om geen bijdrage te vragen
inzake de apparaatskosten. De apparaatskosten worden voortaan gefinancierd vanuit het gerealiseerde
deel van de bestemmingsreserve beleggingsresultaten, voor zover deze een toereikend saldo heeft.
Indien dat niet het geval is zullen de apparaatskosten ten laste van de bestemmingsreserve individuele
maatregelen gebracht worden

Resultaatverwerking

Het bestuur van de Stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het negatief resultaat over 2020 ad. € 443.904 wordt geheel in mindering gebracht op de
bestemmingsreserve individuele maatregelen.

Haarlemmermeer, 23 juni 2021

_____________________ _____________________
J.S.M. Wagemakers B.B. Schneiders
Directeur Voorzitter bestuur

_____________________ _____________________
A.P.J.M. Rutten J. Bolhoeve
Bestuurslid Bestuurslid
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2.3 Overige gegevens
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van toezicht, het bestuur en de directie van Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving
Schipholregio

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving
Schipholregio te Haarlemmermeer gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Stichting bevordering kwaliteit  leefomgeving
Schipholregio per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en bepalingen van en krachtens
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipublieke sector (WNT).

Tevens zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten voldoen aan de
eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de financiële mutaties in overeenstemming zijn
met de bepalingen zoals opgenomen in het 'Bestemmingsreglement Stichting bevordering kwaliteit
leefomgeving Schipholregio'.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen en het controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting bevordering kwaliteit  leefomgeving Schipholregio zoals vereist in
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent
dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie,
die bestaat uit het bestuurs- c.q. activiteitenverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurs-
c.q. activiteitenverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-richtlijn 640 Organisatie
zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur, de directie en de raad van toezicht voor de
jaarrekening
Het bestuur en de directie zijn verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven en bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek
en semipublieke sector (WNT).
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Tevens zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten voldoen aan de
eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de financiële mutaties in overeenstemming zijn
met de bepalingen zoals opgenomen in het 'Bestemmingsreglement Stichting bevordering kwaliteit
leefomgeving Schipholregio'.

In dit kader zijn het bestuur en de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur en de directie noodzakelijk achten om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moeten het bestuur en de directie afwegen of de stichting in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur en de directie de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur en de directie het voornemen hebben om de stichting
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.
 Het bestuur en de directie moeten gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
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Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de stichting;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de directie en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur en de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring
te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar
continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Aalsmeer, 23 juni 2021

Accountantskantoor Berghoef B.V.

Was getekend: R. Boogaard RA


