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Bestuursverslag

Organisatie

Het bestuur van Stichting Kunstroute Het Groene Lint, statutair gevestigd te Eersel bestaat uit:

Voorzitter J.A.M. Thijs - Rademakers 

Secretaris J. Vermeulen 

Penningmeester A.J.P.M. Schoenmakers

Bestuurslid H.T.J.M. Sweegers

Bestuurslid S. Prins

Bestuurslid M. van Veen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het realiseren, openstellen voor het publiek en promoten van een 

bijzondere, culturele wandelroute met land-art en andere kunstwerken in beginsel tussen 

Eersel en Eindhoven. 

Activiteiten 2021

Algemeen

De bestuursleden kwamen iedere maand samen om de voortgang van het project te bespreken. 

Ieder kwartaal nam de stichting deel aan een gemeentelijk overleg met de betrokken 

gemeentes.

In 2021 werden de eerste twee kunstwerken geplaatst door de gemeente Eersel. In augustus 

2021 is op datzelfde traject een watertappunt langs de route geplaatst, een donatie aan de 

stichting van Rotary Eindhoven Kempenland en Rotary Leverkussen-Opladen.

In de zomer is voor het eerst een natuurwerkdag georganiseerd om meer betrokkenheid in de 

samenleving te creëren. Hier is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook een leeraspect 

aan het project te koppelen. Docenten en scholieren van Helicon (nu Yuverta), leden van de 

stichting en vrijwilligers van de plaatselijke IVN hebben hieraan deelgenomen.

Corona, de lengte van het plantseizoen en de beperkte beschikbaarheid van plantmateriaal 

hebben ervoor gezorgd dat het traject Eersel nog niet volledig kon worden afgesloten. Annet 

Bult heeft in november de ontbrekende stukken op het traject Eersel uitgezet in overleg met 

de stichting.

Op het traject Veldhoven is gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanplant. Ook werd op 

verzoek van de gemeente Veldhoven door de stichting een werkdocument voor het thema van 

de kunstwerken gemaakt. 

Naast eerdergenoemde redenen zorgde het werk aan de nieuwe N69 hier voor vertraging van 

de uitvoering. De N69 loopt dwars door onze beoogde route. In november werden de beoogde 

route en de mogelijkheden verkend door betrokkenen. De opdracht voor het maken van een 

definitief ontwerp door Annet Bult is eind 2021 door gemeente Veldhoven verstrekt. Bij de 

voetgangersbrug over de nieuwe N69 is eind 2021 het eerste kunstwerk geplaatst door de 

gemeente Veldhoven: een betonnen bank met een gedicht in reliëf, omarmd door brem.
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De stichting is begonnen met voorbereidend werk in de gemeente Eindhoven. Er was het 

grootste deel van het jaar geen verantwoordelijk ambtenaar beschikbaar binnen deze 

gemeente. Aan het eind van het jaar is er een nieuwe ambtenaar aangesteld voor kunst in de 

openbare ruimte. Deze is op de hoogte gebracht van de vorderingen van het project en 

voorzien van de benodigde documentatie.

Communicatie:

De stichting werkte mee aan het persbericht en de promotiefilm die verschenen bij de 

plaatsing van ‘Het Groene Ei’. Zowel via de website als de sociale media (Facebook, 

Instagram en LinkedIn) werd het publiek gedurende het hele jaar op de hoogte gehouden van 

nieuws en wetenswaardigheden rond het project. Er zijn wijzigingen en uitbreidingen 

aangebracht in de route-app. Op meerdere momenten gedurende het jaar werd er in de lokale 

en regionale pers aandacht voor het project gegenereerd, o.a. bij de plaatsing van de 

kunstwerken en de natuurwerkdag. Ook zijn er door de stichting nieuwsbrieven uitgebracht 

om betrokkenen te informeren over het project. Via het mailadres van de stichting komen 

regelmatig vragen van geïnteresseerden over het project, de stichting zorgt ervoor dat mensen 

kunnen beschikken over de juiste informatie.

Toekomst

In 2022 worden er kunstwerken geplaatst op zowel het grondgebied van de gemeente Eersel 

als de gemeente Veldhoven. De gemeente Veldhoven maakt hiervoor gebruik van de expertise 

van Kunstloc Brabant. De locaties voor de kunstwerken zijn al bekend. De gemeentes zijn 

verantwoordelijk voor de kunstwerken, de stichting ziet erop toe dat de eenheid op de gehele 

route bewaakt wordt.

De route op het traject Eersel wordt vervolmaakt, met name door de aanplant van solitaire 

bomen en de aanplant van heggen op stukken die eerst nadere inspectie vroegen. 

Na het opstellen van een uitwerkingsplan zal gestart worden met de aanplant voor de 

vlechtheggen op het grondgebied van de gemeente Veldhoven. De projectcoördinator zorgt 

hiervoor.

De flyer die VisitEersel - op verzoek- samen met de stichting heeft ontwikkeld zal gedrukt 

worden en aan wandelaars worden aangeboden. Waar nodig wordt onderhoudsvrije 

bewegwijzering langs de route geplaatst.

Er wordt een demonstratie-/voorlichtingsdag heggenvlechten georganiseerd met de 

Nederlandse kampioen Maasheggenvlechten. De natuurwerkdag gaat een tweede versie 

beleven.

Met de gemeente Eindhoven wordt de definitieve route vastgesteld. Na ontvangst van een 

uitwerkingsplan voor dit gedeelte van het traject kan de projectcoördinator voorbereidingen 

voor het planten van de vlechtheggen treffen. De stichting gaat zich in Eindhoven zo spoedig 

mogelijk oriënteren op de benodigde cofinanciering.
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Stichtingsvermogen

De stichting is volledig afhankelijk van subsidies en donaties. Vanuit het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling wordt het project ondersteund met een 

LEADER-subsidie. In verband met vertragingen heeft de stichting gevraagd om een 

verlenging van de periode waarover LEADER-subsidie wordt verstrekt. Denk hierbij aan 

corona, aanleg N69, beperkte beschikbaarheid plantmateriaal en lengte plantseizoen. De 

LEADER-subsidie is daadwerkelijk verlengd tot 16 december 2023.

In mei 2019 heeft de stichting de status gekregen van een algemeen nut beogende instelling 

(ANBI) en culturele ANBI. In 2021 is de door de Stichting te verwerven cofinanciering 

daadwerkelijk door de betreffende bedrijven ter beschikking gesteld. Ook werd er nieuwe 

cofinanciering toegezegd voor de komende jaren.
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

   

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 39  39  

  39  39

Liquide middelen 39.726 39.092

 39.765  39.131

PASSIVA

Vermogen

Stichtingsvermogen 20.382  18.489  

  20.382  18.489

Kortlopende schulden

Crediteuren  39  1.298  

Overige schulden 19.344  19.344  

  19.383  20.642

  39.765  39.131

31 dec 202031 dec 2021
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Staat van baten en lasten over 2021
 

 Realisatie Realisatie

2021 2020

 € €

Overige opbrengsten    

Diverse opbrengsten 0 50

Totaal overige opbrengsten 0 50

Bijdragen 9.033 17.500

Totaal bijdragen   9.033 17.500

Totaal baten   9.033 17.550

Lasten

Overige personeelskosten 3.222 14.149

Activiteitskosten 3.129 327

Verkoopkosten 39 54

Algemene kosten 631 1.160

Totaal lasten   7.021 15.690

  2.012 1.860

Financiële baten & lasten -119 -119

   

Saldo van baten en lasten  1.893 1.741
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Kunstroute Het Groene Lint, statutair gevestigd te Eersel

bestaan voornamelijk uit het realiseren, open stellen voor het publiek van een bijzondere,

culturele wandelroute met land-art en andere kunstwerken tussen in beginsel Eersel en Eindhoven.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine

rechtspersonen zonder winststreven (RJK C1).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

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

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. 

Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Grondslagen voor de waardering

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies zijn ontvangen of de periode waaraan de subsidies

kunnen worden toegerekend.
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Toelichting op de balans per 31 december 2021

 

Vorderingen en overlopende activa
31 dec 2021 31 dec 2020

€ €

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 39 39

39 39

Liquide middelen
31 dec 2021 31 dec 2020

€ € 

Rekening-courant bank 39.726 39.092

39.726 39.092

Vermogen

2021 2020

€ €

Stichtingsvermogen

Beginkapitaal 18.489 16.748

Resultaat 1.893 1.741

Eindsaldo 20.382 18.489

Resultaatverwerking

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

Het saldo van baten en lasten van € 1893 over 2021 zal worden toegevoegd aan het

stichtingsvermogen. Dit voorstel is reeds zodanig verwerkt in de jaarrekening 2021 van de stichting.

Kortlopende schulden  

31 dec 2021 31 dec 2020

€ € 

Crediteuren

Crediteuren 39 1.298

39 1.298

Overige schulden

Terug te betalen Gemeente Eersel 19.344 19.344

19.344 19.344
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

 Realisatie Realisatie

2021 2020

€ €

Overige opbrengsten

Diverse opbrengsten 0 50

0 50

Bijdragen   

Bijdrage Project Kunstroute 9.033 17.500

 9.033 17.500

Overige personeelskosten

Inhuur projectcoördinator 1.736 12.884

Inhuur Kunstenaar 1.486 1.265

3.222 14.149

Activiteitskosten

Huur materiaal / invantaris 0 165

Voeding en drank eigen gebruik 0 162

Overige activiteitskosten 3.129 0

3.129 327

Verkoopkosten

Kosten website 39 7

Representatie 0 47

39 54

Algemene kosten

Adviseringskosten 0 91

Administratiekosten 264 222

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 365 275

Overige algemene kosten 2 572

631 1.160

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten rekening courant banken 119 119

119 119
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Bestuursverklaring
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Kunstroute Het Groene Lint verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2021

mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. Het bestuur verklaart dat 

deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft 

en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vrienden-stichtingen, verbonden waarop 

het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere 

middelen ter beschikking staan. Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die

van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Eersel,

      -      - 2022

Voorzitter

A. Thijs - Rademakers

Secretaris

J. Vermeulen
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