Jaarverslag Stichting Hemus
De Stichting Hemus heeft tot doel om met de integratie van landbouw en natuur de biodiversiteit te
vergroten en hierbij specifieke kennis te ontwikkelen en actief te delen. Hiertoe laat Stichting Hemus
in de praktijk zien dat landbouw, natuur en daarmee het vergroten van de biodiversiteit samengaan,
met het doel landbouwers en natuurbeheerders te inspireren.
Om dit te realiseren ontwikkelt Hemus een te exploiteren biologisch landbouwbedrijf. In de aanloop
jaren 2019-2020 heeft Hemus met name kennis en ervaring opgedaan met de strokenteelt van
diverse akkerbouw gewassen en de teelt van veldbonen en soja (eiwittransitie) geteeld door B.V. ERF
in het Oosterwold gebied nabij Almere in Flevoland. Het onderzoek naar de effecten van deze
strokenteelt wordt geleid door de WUR en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Deze resultaten
en de opgedane ervaringen zijn o.a. uitgedragen m.b.v. de BioAcademy.
Naast een grotere biodiversiteit beoogt Hemus een voedselsysteem met zo min mogelijk schadelijke
emissies en mede daardoor zo min mogelijk maatschappelijke kosten. Een systeem dat optimaal
gebruik maakt van agro ecologische principes en voldoet aan de eisen van de biologische landbouw,
maar ook een rechtvaardige prijs wil voor de boer. Stichting Hemus beoogt hiermee een
onderscheidende bijdrage te leveren aan de transitie van het voedselsysteem in Nederland door in
de praktijk te experimenteren met ecologisch economisch innovatieve productiesystemen en
toepassing daarvan op bedrijfs- en op landschapsschaal.
Dit past bij de beleidslijnen die vanuit Brussel en Den Haag worden uitgezet. Het herstel van de
biodiversiteit is nodig omdat het als onmisbaar wordt gezien voor het menselijk bestaan op aarde. In
1992 heeft de VN het internationale biodiversiteitsverdrag gesloten en in 2010 zijn de VNdoelstellingen van het biodiversiteitsverdrag vernieuwd. Doel is nu om het biodiversiteitsverlies in
2020 tot staan te brengen.
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Jaarrekening 2018-2019

Balans stichting Hemus
Activa

30-4-2020

Vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Blastingen en premies sociale verzekeringen
Liquide middelen
Rekening-courant banken

10-8-2018

1

-

5.000
3.823

-

40.230

1

49.054

1

-41.864

1

Passiva
Stichtingsvermogen
Langlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen

85.000

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passiva

1.183
3.076
1.659

49.054
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-

1

Staat van baten en lasten
10 augustus 2018 t/m 30 april 2020
Lasten
Overige bedrijfslasten
Saldo voor financiële baten en lasten

40.410
-40.410

Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat uit gewone activiteiten voor belastingen

-1.356
-41.766

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

-99
-41.865

Toelichting op jaarrekening
Dit is de eerste jaarrekening van Stichting Hemus. In het eerst jaar zijn met name voorbereidende
werkzaamheden verricht om de stichting juridisch en beleidsmatig goed neer te zetten. Denk
bijvoorbeeld aan het maken van een beleids-, bedrijfsplan en begroting. Vanaf 1 mei 2020 wordt
gestart met de daadwerkelijke activiteiten. Voor de stichting is dat met name het ontwikkelen en
delen van kennis over nieuwe teeltsystemen die bijdragen aan de integratie van landbouw en natuur.
En door de strategische en beleidsmatige aansturing van de exploitatie van het praktijkbedrijf door
BV Hemus. De start van de activiteiten is in samenwerking, financieel mogelijk gemaakt met een
lening van de Stichting ERF.
Vanwege de uitbraak van corona is de publicatie van de jaarrekening vertraagd.
Goedkeuring en accountantsverklaring
De jaarrekening is goedgekeurd en er is een accountantsverklaring afgegeven.
Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht heeft geen onkostenvergoeding en geen vacatievergoeding ontvangen.
Het bestuur heeft een totale vergoeding van €20.637,- ontvangen, dit is inclusief
onkostenvergoedingen.
Verantwoording Raad van Toezicht
In verband met de aanloopfase van het bedrijf heeft de RvT regelmatig vergaderd en zich daarbij
veelal gezamenlijk met de bestuurder gericht op de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•

Oriëntatie samenwerkingspartners
Strategische verkenning grondverwerving
Benoeming (voorlopig) bestuur
Beleidsmatige oriëntatie
1e concept bedrijfsplan en begroting
Bepaling en inrichting van de governance
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Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht
De raad van toezicht bestaat uit drie leden. Dit zijn de heer ing. B. Fokkens (voorzitter), mevrouw Dr
Ir I. Mastenbroek en de heer Drs V.T. Smit RC. Naast deze functie bekleden zijn de volgende
hoofd/nevenfuncties.
Ing. B. Fokkens
- Voorzitter bestuur St. Exploitatie en Beheer Reservegronden Flevoland.
- Voorzitter Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied voor het Delta Programma en de
Gebiedsagenda 2050 voor het IJsselmeergebied.
- Associate Expert European Centre for River Restoration Association en Wetland International,
Wageningen, Nederland.
- Voorzitter Raad van Commissarissen de Stadserven, Kampereiland e.o.
- Member Oversight and Selection Panel Endangered Landscape Programma, Cambridge
Conservation Initiative, Cambridge, UK.
- Onafhankelijk Senior Consultant Land, Water and Wetland Management. Wetlandman KvK
39077202

Dr. Ir. I. Mastenbroek
- Lid bestuur St. Exploitatie en Beheer Reservegronden Flevoland.
- Eigenaar van IMagribusiness-advies.
- Vice voorzitter Raad van Toezicht Raad voor Accreditatie.
- Lid Algemeen Bestuur Waterschap Zuiderzeeland.
- Voorzitter Adviesraad Skal Biocontrole.
- Voorzitter Bestuur Stichting Groenkeur.
- Lid Raad van Toezicht Stichting Batavialand.
Drs. V.T. Smit RC
- Penningmeester bestuur St. Exploitatie en beheer Reservegronden Flevoland.
- CFO Meijer Potato.

4

