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SKBNL JAARVERSLAG 2016
VAN HET BESTUUR
Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk, kortweg
SKBNL van boekjaar 2016.
In 2016 is de financiering van de werkzaamheden bekostigd uit de ErBo bijdrage van de deelnemers. 2016
is afgesloten met een kleine reservering als eigen vermogen.
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke eisen bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor Stichtingen en Verenigingen en is
goedgekeurd door de externe kascommissie. De stichting kent geen kas (-ontvangsten en- betalingen) en
houdt geen beleggingen aan.
Hoogtepunt van het jaar 2016 was de vertaling van het ErBo handboek in het Duits en de daarop
volgende wederzijdse erkenning van de Erbo door PEFC Duitsland. Hiermee is een grote wens van de
deelnemers vervuld.
Een andere veelvoorkomende vraag was die naar stickers en een algemene flyer. Ook hier is aan voldaan.
Alle deelnemers zijn inmiddels voorzien van een sticker en flyers en de mogelijkheid bestaat om bij te
bestellen.
Dit jaar is een start gemaakt met een trainingsmiddag voor de CI’s om ervoor te zorgen dat de controle
door deze partijen eenduidig gebeurt en iedereen binnen hetzelfde denkkader handelt. Besloten is dat
dit een vast onderdeel van het jaarprogramma wordt.
Ook in 2016 is er een deelnemersavond georganiseerd. Centraal stond het antwoord op de vraag “wat is
kwaliteit?”, zodat dit in de regeling verwerkt zou kunnen worden. Wat heel sterk naar voren kwam is dat
de deelnemers staan voor hun vak, maar dat uiteindelijk de klant bepaalt hoe het werk gedaan wordt.
Een mooie samenvatting van deze avond was dat onze deelnemers met hun kennis en kunde feitelijk de
kwaliteit vormen van de regeling.

Voor 2017 is de inzet
 kennisuitwisseling tussen de deelnemers, de CI’s en het College van Deskundigen, zodat de regeling
nog scherper op het netvlies komt bij alle betrokkenen en het kennispeil collectief verhoogd wordt.
 Het faciliteren van standaarden voor de deelnemers.
 De dialoog zoeken met de opdrachtgevers. Uiteindelijk zijn het de klanten in de sector die de
meerwaarde van de ErBo-regeling moeten onderstrepen .

Ir. L.P. Klaassen
Voorzitter SKBNL
Datum 01-03-2017
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ALGEMEEN
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en maximaal uit vijf leden. Twee bestuursleden
zijn afkomstig vanuit de opdrachtgevers in de bos, natuur en houtverwerkende sector waarvan ten
minste één is voorgedragen door de VBNE. Twee bestuursleden zijn afkomstig vanuit de opdrachtnemers
in de bos, natuur en houtverwerkende sector waarvan tenminste één wordt voorgedragen door de AVIH.
De voornoemde bestuursleden benoemen een onafhankelijk voorzitter. Het aantal leden wordt – met
inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van dit lid- door het bestuur met algemene stemmen
vastgesteld. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies worden
verdeeld tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2016:
L.P. Klaassen
in functie: 27-10-2014

onafhankelijk voorzitter sinds 27-10-2014

Namens opdrachtgevers
E.E.M. Verbij
in functie: 27-10-2014
M.A. Willemen
in functie: 27-10-2014

penningmeester sinds 27-10-2014
bestuurslid sinds 27-10-2014

Namens opdrachtnemer
D.S. Borgman
in functie: 03-03-2014
R.G.J. Wigink
in functie: 27-10-2014

secretaris sinds 27-10-2014
bestuurslid sinds 27-10-2014

Vestigingsplaats: Kokermolen 11, 3994 DG in Houten.
Kamer van Koophandel: SKBNL is bij KvK in Utrecht ingeschreven onder nummer: 60173882.
Doel
1.

De stichting heeft ten doel:
a.

het ontwikkelen en beheren van een samenstel van regels in bos-, natuur- en landschapswerk, op
basis waarvan kwaliteitstoetsingen plaatsvinden;

b. het beheren van de bijhorende beeldmerken;

2.

c.

promotie van deze beeldmerken;

d.

het bevorderen van het vertrouwen tussen aannemers en opdrachtgevers;

e.

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.

het instellen van commissies, waaronder één of meer colleges van deskundigen;

b. het aangaan van overeenkomsten met certificerende instellingen;
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c.

het verlenen van licentie tot het gebruik van beeldmerken;

d.

het bevorderen van een zo groot mogelijke naamsbekendheid van de beeldmerken;
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3.

e.

het scheppen van mogelijkheden en voorwaarden waaronder de beeldmerken gebruikt kunnen
worden;

f.

het houden van toezicht op een juiste naleving van het bij of krachtens deze statuten of de
reglementen van de stichting bepaalde; en voorts met alle wettige middelen, welke dienstbaar
zijn aan het doen van de stichting

De stichting heeft geen winstoogmerk.

College van Deskundigen
Vanaf februari 2015 is een College van Deskundigen actief. Het College van Deskundigen adviseert het
bestuur van SKBNL over de kwaliteitsregeling. In dat kader stelt het College van Deskundigen een
regeling op. Namens het bestuur van SKBNL ziet het College van Deskundigen toe op de uitvoering van
de regeling.
Samenstelling College van Deskundigen
Het College bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De opdrachtgevers en de opdrachtnemers
zijn in het College beiden vertegenwoordigd door maximaal drie leden. De conformiteit beoordelende
instellingen kennen eveneens één afvaardiging binnen het College. De afvaardiging vanuit de CI is niet
hernoembaar. Dit om meerdere CI’s de gelegenheid te geven deel te nemen aan het College.

Namens opdrachtgevers
H. van de Akker - Natuurmonumenten

in functie per 12-02-2015
voorzitter sinds 12-02-2015

M. Bruggemans - Bosgroep Midden Nederland

in functie per 12-02-2015

Namens opdrachtnemers
Vacature K. Weijtmans - Boomrooierij Weijtmans

in functie per 12-02-2015

Namens CI’s
W. Floor/J.F. Bastiaanse – Control Union

in functie per 06-04-2016

Taak
Het CvD werkt aan het continu verbeteren van de ErBo. Jaarlijks wordt de ErBo op onderdelen
geëvalueerd en worden nieuwe doelen gesteld. Daarbij wordt het belang van continuïteit voor de ErBo
deelnemers niet uit het oog verloren. Vanaf 2015 heeft het College als taak het bestuur van SKBNL te
adviseren over de inhoud en het beheren van de kwaliteitsregeling. Het College adviseert tevens over de
controleprocedure.
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Het CvD komt in principe maximaal twee keer per jaar bijeen. Vanuit SKBNL wordt ondersteuning aan het
CvD ter beschikking gesteld.
Secretariaat
Het secretariaat van de SKBNL is uitbesteed aan Stichting Bos en Hout Support (voorheen SBBHH) en
werd in 2016 geleid door M. van der Gulden, in maart opgevolgd door C. van Schagen. Zij staan garant
voor de uitvoerende taken. Op het kantoor van Stichting Bos en Houtsupport voeren S. Faber en I. van
Noort de financiële administratie en de deelnemersadministratie.
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JAARVERSLAG BESTUUR
ErBo deelnemers
Van de 147 ErBo deelnemers in 2015 waren er 5 ErBo deelnemers die geen certificering hebben laten
uitvoeren, waardoor SKBNL de erkenning met ingang van 2016 heeft opgezegd. Derhalve bedroeg het
deelnemersaantal 142 begin 2016. In de loop van het jaar hebben zich 12 nieuwe deelnemers aangemeld.
In totaal bedroeg het aantal deelnemers 154 aan einde van het jaar 2016.
Om ErBo deelnemers op de hoogte te houden van ontwikkelingen zijn in 2016 drie mailingen verstuurd.
Het contact met de ErBo deelnemers is versterkt tijdens de deelnemersbijeenkomst op 3 november 2016.
Bestuur
Het bestuur is in 2016 drie maal bijeen gekomen voor een bestuursvergadering. Op bestuurlijk vlak zijn
onder andere de volgende zaken gerealiseerd:
 Vertaling van Algemene Voorwaarden voor aanneming van werken;
 Vertaling Handboek ErBo;
 ErBo wederzijds erkend bij PEFC Duitsland;
 Opzet trainingsdag CI’s
 Actualisatie van doelgroepen flyer actualiseren, realisatie van drukwerk van bestickering en flyer.
Het bestuur van SKBNL heeft zich ten doel gesteld de Erkenningsregeling Bosaannemers te
professionaliseren. Daartoe zijn de volgende doelen geformuleerd:
 werken met meerdere Certificerende Instellingen (CI’s);
 actualiseren en professionaliseren van de ErBo regeling.
Doel 1: werken met meerdere Certificerende Instellingen
SKBNL werkte in 2016 met vier CI’s. Om te zorgen voor eenduidige controle van de ErBo deelnemers
werden twee harmonisatiebijeenkomsten georganiseerd. Een ander contactmoment met de CI’s was de
trainingsdag.
Doel 2: actualiseren en professionaliseren van de ErBo regeling.
De herziene regeling is per 2016 ingegaan. Het jaar 2016 is een rustjaar, waarin geen structurele
aanpassingen in de regeling plaatsvinden, maar waar vooral gezocht is naar de toegevoegde waarde die
de organisatie kan bieden aan de deelnemers. Het College van Deskundigen is twee keer bijeengekomen.
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JAARREKENING
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016
VASTE ACTIVA
Inventaris

31-dec-16

31-dec-15

--,--

--,--

1.512,50
1.004,00

1.300,75
1.492,00

13.888,56

14.735,36

16.405,06

17.528,11

31-dec-16

31-dec-15

14.418,69

7.239,76

1.975,97

7.664,75

10,40

2.623,60

16.405,06

17.528,11

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN

1

Debiteuren
Overige vorderingen
LIQUIDE MIDDELEN

2

Direct beschikbare middelen;
- Rekening courant SKBNL

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

3

KORTLOPENDE SCHULDEN (korter dan 1 jaar)

4

Crediteuren
Overige schulden
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN

A)

2016 werkelijk

2016 begroting

Contributie ErBo deelnemers
Opstartfase overname ErBo door SKBNL
Overige inkomsten

(5)

44.677,09

41.700
p.m.

(6)

5.343,89

Subtotaal

LASTEN

B)

Ondersteuning Bos en Hout Support
Projecten
Kantoorkosten
Bestuur / reis en verblijfskosten
Communicatie / PR
Vergaderkosten
Onvoorzien

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Subtotaal

Saldo baten en lasten (A-B)
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2014-2015
werkelijk
42.950,00
45.000,00
3.501,04

50.020,98

41.700

91.453,04

2016 werkelijk

2016
begroot
28.150

2014-2015
werkelijk
71.136,50

1.300
2.800
3.850
1.000

1.299,06
6.790,80
3.207,57
499,35
1.280,00

42.842,05

37.100

84.213,28

7.178,93

4.600

7.239,76

25.132,00
9.545,50
1.233,10
2.772,30
4.029,57
129,58
0,00
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3. TOELICHTING OP DE JAARREKENING (SAMENVATTING)
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming
met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor Stichtingen en Verenigingen.
De vereniging kent geen kas (-ontvangsten en- betalingen) en houdt geen beleggingen aan.
Financiële baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de gemaakte kosten en de gerealiseerde baten.
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd.
Belastingen algemeen
Op grond van overgelegde informatie en aanvullende stukken eind oktober 2014 is de
Belastinginspecteur van mening dat de activiteiten in beginsel belastingplichtige activiteiten zijn. Doch
vanwege het niet hebben, maar nog belangrijker, het daadwerkelijk niet realiseren van een winstsaldo,
acht de Inspecteur de stichting niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Indien een overschot wordt behaald dan hoeft de stichting eveneens geen aangifte
vennootschapsbelasting te doen zolang de winst onder het bedrag van € 15.000,00 blijft.
De verleende vrijstelling voor de vennootschapsbelasting is onder voorbehoud van nieuwe wetgeving,
beleid en/ of jurisprudentie.
- De vereniging valt onder sector 45, zakelijke dienstverlening III
- De omzetbelasting wordt per kwartaal verrekend met de belastingdienst
Personeelsbeloningen
De SKBNL heeft geen personeel in dienst.
Verzekeringen
Voor het bestuur is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
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4. TOELICHTING OP DE BALANS
Grondslagen voor de waardering van passiva en activa
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, tenzij een andere grondslag is vermeld. Deze grondslagen
zijn gelijk aan die van het vorige jaar.
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus afschrijvingen, berekend op
basis van de verwachte levensduur en de restwaarde.
Tot en met 2016 zijn er geen afschrijvingen. De kosten zijn direct voor 100% ten laste gekomen van verlies
en winstrekening.
Voor het komende jaar zal op de volgende wijze worden voorzien in het activeren van de materiële vaste
activa, tegen de verkrijgingsprijs die jaarlijks wordt verminderd met een lineaire afschrijving, rekening
houdend met de verwachte economische levensduur en een eventuele restwaarde. Daartoe wordt
gehanteerd:
Inventaris: 20% van de verkrijgingsprijs
Software: een derde van de verkrijgingsprijs
Hardware: een derde van de verkrijgingsprijs.
Afschrijvingen die kleiner zijn dan € 1.000,00 worden niet geactiveerd.
Op dit moment is er geen sprake van materiële vaste activa.
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De stichting heeft uitsluitend met ABN-AMRO een bancaire relatie.
Voorzieningen bestaan uit in rechte afdingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichting per balansdatum af te wikkelen.

Niet uit de balans blijkende meerjarige verplichtingen
Inhuur dienstverlening:
De stichting huurt verschillende diensten in van de stichting Bos en Hout Support op basis van een
mondeling / emailovereenkomst (d.d. 19-11-2014). De afgenomen diensten bestaan uit: huisvesting, IT,
secretariële, administratieve en financiële ondersteuning.
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Vervolg toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

31-dec-16

31-dec-15

605
907,5
1.512,50

695,75
605,00
1.300,75

Overige vorderingen:
- omzetbelasting kwartaal 2016

1.004,00

1.492,00

Totaal vlottende activa

2.516,50

2.792,75

1 VORDERINGEN
Debiteuren:
- contributie deelnemers
- inschrijfgeld nieuwe deelnemers

De onder de vlottende activa opgenomen vorderingen hebben een looptijd van korter
dan 1 jaar.

2 LIQUIDE MIDDELEN
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Direct beschikbare middelen:
- rekening courant SKBNL

13.888,56

14.735,36

TOTAAL ACTIVA

16.405,06

17.528,11
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PASSIVA

31-dec-16

31-dec-15

14.418,69

7.239,76

1.975,97

6.515,25
1.149,50
7.664,75

3 EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Beginsaldo € 7.239,76
Resultaat 2016 € 7.178,93
Saldo EV € 14.418,69
4 KORTLOPENDE SCHULDEN (korter dan 1 jaar)
Crediteuren:
- dienstverlening BHS
- websitebouwer

1.975,97
Overige schulden:
- bankkosten december
- overige declaraties
- declaraties voorzitter

Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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10,40

10,40

13,30
85,50
2.524,80
2.623,60

1.986,37

10.288,35

16.405,06

17.528,11
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN
5)

Contributie ErBo deelnemers
Deelnemers klasse 1 #79 á € 200,-Deelnemers klasse 2 #59 á € 325,-Deelnemers omzetklasse 3 #16 á € 650,-154 deelnemers

6)

Overige inkomsten
inschrijfgeld,
promotiemateriaal e.d.
verzendkosten

2016
werkelijk
15.616,67
18.660,42
10.400,00
44.677,09

2016
begroting
14.400
16.900
10.400
41.700

2014-2015 werkelijk

2016
werkelijk
5.250,00
49,59
44,30
5.343,89

2016
begroting

2014-2015 werkelijk

15.000,00
17.550,00
10.400,00
42.950,00

3.502,00

3.502,00

LASTEN
7)

Ondersteuning Bos en Hout Support (BHS)
A) PR & Communicatie
B) Bestuursvergaderingen (3x)
C) CvD vergadering (2x),professionaliseren ErBo
D) Harmonisatiebijeenkomst (2x)
F) Administratie divers, certificaten, deelnemerslijst
G) Beantwoorden vragen deelnemers
H) Opstellen begroting, jaarrekening, e.d.
I) Financiele administratie

Projecten
8)

Project 1: PEFC ErBo - Duitsland/België
Project 1: Vertaling ErBo handboek NL/DE
Project 2: CI-dag organisatie en evaluatie

2016
werkelijk
3.037,50
6.187,50
3.822,00
1.990,00
2.850,00
1.575,00
3.220,00
2.450,00
25.132,00

2016
werkelijk
2.965,50
1.585,00
4.995,00
9.545,50

2016
begroting
4.500
5.400
2.700
1.800
4.000
2.000
2.600
5.150
28.150

2016
begroting

In 2016 zijn er onvoorziene projecten bijgekomen, die niet begroot waren voor 2016.
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2014-2015 werkelijk
9.527,50
11.816,25
19.773,75
2.480,00
10.887,50
3.470,00
4.418,25
8.763,25
71.136,50

2014-2015 werkelijk
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9)

Kantoorkosten
Algemene kantoorkosten
Adm. kosten; accountantsverklaring **
Frankeerkosten, briefpapier, enveloppen
Oprichtingsakte statuten
IT kosten (via BHS)
Vakliteratuur / Documentatie
Verzekeringen (bestuurdersaansprakelijkheid)
Representatiekosten
Onvoorziene kosten
Bankkosten / internetbankieren

2016
werkelijk

2016
begroting

2014-2015 werkelijk

693,37
601,65
43,95
339,08

156,70
1.233,10

72,00
198,66
95,95
75,00
255,80
1.299,06

300
500
250
250
1.300

**) Op verzoek van de kascommissie is er besloten om voortaan een goedkeurende
samenstellingsverklaring via de accountant te regelen.
M.i.v. boekjaar 2016 zijn de frankeerkosten aan einde boekjaar via BHS voorgeschoten doorbelast aan
SKBNL. Circa 562 poststukken zijn verstuurd.

LASTEN
10)

Bestuur / reis en verblijfskosten
Vergoeding Voorzitter
Reis- en verblijfkosten voorzitter

2016
werkelijk
2.400,00

2016
begroting
2.400

2014-2015 werkelijk

372,30

400

790,80

2.772,30

2.800

6.790,80

De 'vergoeding voorzitter' is opgebouwd uit een jaarlijkse vergoeding van € 1.200,-- en per
vergadering/bijeenkomst € 300,--
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6.000,00
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LASTEN
11)

Communicatie / PR
Advertenties / artikelen vakbladen
Drukwerk PR materiaal (flyer A5)/ ErBo stickers
Ontwerp flyer, Opzet nieuwsbrief SKBNL
Deelnemers bijeenkomst november
Websitebeheer:
Webhosting incl. domeinregistratie
Bouw /onderhoud website *)

2016
werkelijk
1365,00
1.488,41
281,34
708,82

2016
begroting
1.875

2014-2015 werkelijk

1.000

149,97
51,33
634,00
1.117,77

186,00

40
935

92,00
1.162,50

4.029,57

3.850

3.207,57

*) Voor bouw/onderhoud website voor een responsive website met nieuwe content waren in 2015 al
kosten gemaakt die oorspronkelijk waren begroot voor 2016.

12)

Vergaderkosten
Reiskosten College van Deskundigen
Catering 11 juli 2016

13)

Onvoorzien

2016
werkelijk

2014-2015 werkelijk

129,48
129,48

2016
begroting
500
500
1.000

2016
werkelijk

2016
begroting

2014-2015 werkelijk

Juridisch advies in samenhang met traject
professionalisering ErBo.

1.280,00

6. VOORSTEL BESTEMMING RESULTAAT
Beginsaldo eigen vermogen, algemene reserve

€ 7.239,76

Voorstel bestemming resultaat aan eigen vermogen
Resultaat 2016

€ 7.178,93

Eindsaldo eigen vermogen, algemene reserve

LANGLOPENDE SCHULDEN
De Stichting heeft geen langlopende schulden.
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472,63
26,72
499,35

€ 14.418,69
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VERKLARING ACCOUNTANT
Goedkeurende accountantsverklaring
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