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VOORWOORD 
 
 
Met dit jaarverslag verduidelijkt het bestuur van de Stichting het Kempische Heideschaap (verder afgekort als 
SKH) wat de werkzaamheden zijn geweest rondom de schaapskudde van de Strabrechtse Heide in Heeze in 
2017.  
 
2017 heeft wat de werkzaamheden van het bestuur betreft bijna volledig in het teken gestaan van de viering  
van het 50 jarig jubileum. Met de 16 daagse ‘big sheep tour’  rondom Eindhoven heeft de Stichting een 
indrukwekkende promotie gemaakt voor haar werk op de Strabrechtse Heide, de positie van de Kempische 
heideschapen in de natuurbegrazing,  de ins en outs van de gescheperde kudde en de specifieke wensen van de 
Stichting voor een nieuwe schaapskooi. 
Niets dan lof voor allen die zich hebben ingezet voor dit project.  
Samenhangend met de wens voor een nieuwe schaapskooi zijn talrijke wegen bewandeld en mogelijkheden 
verkend binnen de driehoek Heeze, Geldrop en Someren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het in gang 
zetten van het Gijzenrooi project .  
  
In dit jaarverslag is het financieel verslag van 2017 opgenomen. . 
 
Kees van Hee 
Voorzitter 
 
 
 

 



2 Actiepunten 2017  
 
De begrazingswerkzaamheden en het beheer van de kudde zijn in handen van De Wassum . De  Stichting heeft 
zich  meer kunnen focussen op het optimaliseren van de randvoorwaarden om in de komende jaren met alle 
betrokken partijen zo goed mogelijk te kunnen werken met de schaapskuddes op en rondom de Strabrechtse 
heide. Schaalvergroting en samenwerking zijn sleutelbegrippen geworden in het natuurbeheer met 
schaapskuddes.   
 
Actiepunten van 2017 waren: 
 
Organisatie Samenstelling en taakstelling van het bestuur.  
Jubileum SKH opzetten en uitvoeren van  programma 2017 
Toerisme, recreatie en  uitvoering geven aan de jaaractiviteiten en inspelen op  
educatie de ontwikkeling van ‘ De Plaetse’; zorgen voor een goede  
 afstemming met betrokken partijen. 
Schaapskudde/herder afstemming en evaluatie van werkzaamheden door De Wassum;  
PR  en  communicatie samenwerking met andere verwante partijen;  
Sponsoring uitwerking in het kader van programma 2017    
Financieel begroting 2017; verrekening exploitatie en tweede  en derde kudde 
Samenwerking Staatsbosbeheer, gemeenten, provincie, VGSN, De Wassum,  Stamboek, 

Horeca, Kempenhaeghe, stichting Groote Heide, 2Doevents, Goed Werk 
Communicatie.  

 
3 Activiteiten SKH 
De activiteiten zijn onder te brengen in de volgende categorieën. 
 

1. Toerisme/recreatie/educatie 
2.  PR en communicatie 
3.  Begrazing en beheer van de kudde 
 

 
 
3.1 Toerisme/recreatie/educatie 
 
De Lammetjesdagen werden verspreid over 4 zondagen in maart en april. Er kwamen veel bezoekers op af.   
De Strabrechtse Heidedag was op 20 augustus. Een deel van de kudde stond ingeschaard op De Plaetse en de 
herder verzorgde de drukbezochte demonstraties schapen drijven.  
 
Aanvragen voor arrangementen, zoals demonstraties schapen drijven, zijn allemaal doorgespeeld naar De 
Wassum. Dit gaat heel goed en wij hebben daar als Stichting geen werk meer aan. 
 
In 2017 is de toeloop naar De Plaetse nog verder toegenomen. De bijdrage hierin van het Heidecafé is 
substantieel. De nieuwe uitbaters van Kempenhaeghe  geven een goed visitekaartje af. De combinatie van een 
bezoek aan De Plaetse en belangstelling voor de kudde verdient nog meer uitwerking.  
 
 
3.2 PR en communicatie 
 
Op verschillende momenten in het jaar is de kudde op de Strabrechtse Heide en het Kempische heideschaap in 
beeld gebracht.   
 
 In 2017 bestond de  Stichting Het Kempische Heideschaap 50 jaar. In deze 50 jaar is het gelukt om een kudde 

Kempische schapen te fokken (deze waren 50 jaar geleden vrijwel uitgestorven) en te laten grazen op de 

Strabrechtse Heide. Dit was de doelstelling, die geformuleerd is bij het oprichten van de stichting. Er is een 

vereniging opgericht ("Stamboek van het Kempische Heideschaap"), die de raskenmerken bewaakt, 

instandhoudt en waar relevant verbetert. Het ras is geweldig succesvol gebleken en meer dan 10.000 schapen 

grazen in de Kempen en ook ver daarbuiten.  

 



Om dit alles te vieren hebben we in september 2017 een trektocht georganiseerd van 16 dagen met 150 

schapen door onze regio, waarbij we ongeveer 180 km hebben afgelegd.  Het doel van de tour was: 

1. Bij een breed publiek bekend te maken dat het Kempische Heideschaap vroeger een belangrijke rol 
had in de agrarische economie van de voedselarme zandgronden in de Kempen. Maar vooral ook: 
dat op dit moment Kempische Heideschapen als begrazers van natuurterreinen een cruciale rol 
vervullen bij het beheer van onze natuur. 

2. Geld inzamelen voor een nieuwe grotere schaapskooi voor onze kudde 

Tijdens de tour door de regio (de zogeheten "Big Sheep Tour"), liepen als regel 2 herders, 2 verkeersregelaars en 

2 honden mee. En onderweg waren er altijd wel voorbijgangers die een stukje meeliepen. We hebben de 

volgende plaatsen bezocht:  

Heeze-Leende, Valkenswaard, Eersel, Waalre, Eindhoven, Oirschot, Best, Son en Breugel, Lieshout, Nuenen, 

Geldrop, Mierlo, Someren, Heeze. 

Bij aankomst in deze plaatsen hebben we zowel kinderen als volwassenen uitleg gegeven over onze schapen en 

werd een schaap geschoren, door de herders.  Voor de kinderen was er een telwedstrijd en kleurwedstrijd. De 

winnaars van de kleurwedstrijd mochten met hun klas een bezoek brengen aan onze schaapskooi in Heeze. Ook 

werd het vilten van wol gedemonstreerd (en konden kinderen en volwassenen dit ook zelf doen) en was er vaak 

een stand waar informatie werd gegeven over allerlei producten van wol.  

De organisatie van het evenement heeft een enorme inspanning gevraagd. Tijdens de voorbereidingen werd al 

snel duidelijk dat we dit niet alleen met het bestuur en een kring van vrijwilligers goed  georganiseerd zouden 

krijgen. Daarom hebben we ondersteuning ingehuurd op het gebied van evenementenorganisatie (2DoEvents) 

en communicatie (Goed Werk Communicatie). 

Als bestuur vinden we dat we de eerste doelstelling (hierboven geformuleerd) ruim gehaald hebben. De opkomst op 

de locaties die we bezocht hebben was meestal hoog (enige honderden  mensen), de locale pers heeft uitgebreid 

bericht en zelfs enige landelijke nieuwsmedia hebben verslag gedaan. 

De financiële doelstelling is deels gehaald (zie ook de financiële paragraaf van dit verslag). De tour heeft ons veel 

contacten opgeleverd die van belang zijn bij het realiseren van een nieuwe schaapskooi. Ook hebben we ervaring 

opgedaan met fondsenwerving. Die ervaring kunnen we nog goed gebruiken. 

 

 

 

 



 

 
3.3 Begrazing en beheer van de kudde 
 
 
Inzet schaapskuddes 
In 2017 is gewerkt met circa 800 volwassen schapen en ruim 450 lammeren. Er werden in het seizoen 3 kuddes 
gevormd en één lammerkudde. 
 

Overzicht inzet 3 gehoede kuddes 2017

Rondje Eindhoven 16 dagen

Staatsbosbeheer Strabrechtse Heide 284 dagen

Brabants Landschap Grote Heide 14 dagen

Valkenhorst 50 dagen

Golfclub Stippelberg 45 dagen

High Tech Campus 21 dagen

Vresselse Heide 75 dagen

Somerse Heide 23 dagen

Bosgroep Buntven Deurne 6 dagen

Bosgroep Ijzeren Man Weert 28 dagen

562 dagen

Inzet lammerkudde

Bosgroep Somerse Heide 143 dagen  
 
 
Staatsbosbeheer Strabrechtse Heide 
Voor Staatsbosbeheer heeft vrijwel het hele seizoen één kudde gelopen en een deel van het jaar zelfs twee 
kuddes. Al jaren wordt de kudde gehoed ingezet op 400 ha heide op het westelijk deel van de Strabrechtse 
Heide. Hiervoor bestaat een begrazingsplan en de begrazing wordt naar tevredenheid uitgevoerd.  
Sinds de grote brand op het oostelijk deel wordt sinds enkele jaren begraasd op de brandvlakte die circa 150 ha 
groot is. De begrazing heeft als doel de greenflush na de brand in de kiem te smoren en opslag van bomen te 
voorkomen. De aanpak van de brandvlakte komt heel precies. Afzetten van opslag en iedere keer opnieuw 
afgrazen is de werkstrategie die in een vast ritme moet worden uitgevoerd. De aanpak is succesvol maar nog 
niet het hele terrein kon worden aangepakt. Het devies is beter een deel goed doen dan alles matig. Het is 
gelukt om ruim de helft van het terrein op orde te krijgen, nazorg blijft belangrijk. In 2018 worden enkele 
nieuwe percelen opgepakt. 



De inzet van lammeren in het zuidelijke vaste raster tussen de runderen heeft in 2017 maar mondjesmaat plaats 
gehad. Dit omdat door het droge weer er weinig voedsel was. Dat wat er stond kwam ten goede aan de 
runderen. 
 
Brabants Landschap Grote Heide, Valkenhorst 
In 2017  is de begrazing bij het Brabants Landschap bescheidener geweest.  
Alleen de Grote Heide westelijk van Heeze en de Valkenhorst aan de westzijde van de A2 zijn bezocht. Op de 
Grote Heide is vergrassing op een voormalige brandvlakte aangepakt. Op Valkenhorst, waar volop nieuwe heide 
ontwikkeld wordt, is de kapvlakte aangepakt waar van bos heide wordt gemaakt. 
 
High Tech Campus 
In 2017 werd wederom begraasd op de High Tech Campus in Eindhoven. Hier liggen relicten van wat ooit een 
uitgebreide heide was. De medewerkers van de diverse bedrijven kwamen allemaal kijken bij de begrazing. In 
2018 wordt de begrazing mogelijk uitgebreid, 
 
Buntven, Stippelberg en IJzeren Man 
In deze drie terreinen graasde voorheen een kudde van De Wassum maar sinds 2015 worden deze terreinen 
meegenomen met een kudde van de stichting.  
Het Buntven is een heideven ten westen van Deurne omzoomd met vochtige heide. De kudde komt ieder jaar 
twee keer in het terrein. Het terrein ontwikkelt zich voorspoedig. 
Sinds enkele jaren wordt gegraasd op golfbaan De Stippelberg in Bakel. Deze golfbaan is ingebed in nieuwe 
natuur met heide als belangrijkste terreintype. De heide-ontwikkeling komt er goed op gang. 
De kudde maakt 2 keer per jaar een flinke wandeltocht langs de Zuid Willemsvaart naar natuurgebied de IJzeren 
Man in Weert. Hier liggen verspreid door het bos verschillende heideperceeltjes. De begrazing verloopt naar 
tevredenheid. 
 
Vresselse heide 

Nieuw in de begrazing in 2017 was de begrazing voor Staatsbosbeheer van de Vresselse Heide ten noorden van 
Son en Breugel. Gedurende 75 dagen, in 2 beurten, werd daar begraasd om heide om vergrassing en verbossing 
aan te pakken. 
In 2018 zullen er runderen gaan grazen in het gebied en wordt de kudde minder dagen ingezet. 
 
Somerse Heide 
In de zomer van 2017 werd een nieuw groot begrazingsproject opgezet op de Somerse Heide. Rond het Beuven 
werd vergrassing met pijpenstrootje stevig aangepast. De lammeren graasden in flexinetten met een systeem 
van drukbegrazing. Het project was zeer succesvol. Veel gras werd terug gedrongen. Ook werd gehoed 
begraasd op de aanwezige zandverstuiving en het Keelven. 
In 2018 zal het project waarschijnlijk verlengd worden. 
Het project wordt begeleid door de Bosgroep in opdracht van de gemeente Someren. 
 
Rondje Eindhoven 
Zoals bekend een van de kuddes in september ook nog 16 dagen op stap geweest tijdens The Big Sheeptour. 
Herders Matthijs, Nick en Sjraar hebben de tour gemaakt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.  Bestuur 
 
4.1 Werkzaamheden 
 
De bestuursvergaderingen zijn opgegaan in de bijeenkomsten ter voorbreiding van “the Big Sheep Tour” en de 
ontwikkelingen rondom de nieuwe schaapskooi.  
 
De jaarvergadering was op 18 04 2017. 
 
 
Bestuurlijk zijn o.m. de volgende punten aan de orde geweest: 
The Big Sheep Tour, begroting, exploitatie, in- en  externe contacten, subsidies, sponsoring, horeca, begrazing, 
beheer schapen, organisatie, PR, communicatie, plannen Staatsbosbeheer, Kempen Lam, toekomstvisie, 
bedrijfsvoering, ANBI-status, belastingen, Kamer van Koophandel, toerisme, samenstelling bestuur, 
personeelsbeleid, Vereniging Stamboek Kempisch heideschaap, Vereniging Gescheperde Schaapskudden 
Nederland (VGSN), stichting Groote Heide, Someren natuurpoort;     
 
4.1.1. Toekomst SKH 
 
In 2016 is de notitie ‘Stichting Het Kempische Heideschaap strategie 2016 – 2025 ‘ vastgesteld. 
 
Met de uitbreiding van de schaapskudde zijn sinds 2017 feitelijk drie schaapskuddes actief in de 
begrazing. De consequenties van de grootte van de kudde vragen met name om een goede 
aflamlocatie en een nieuwe organisatie door de Wassum van herders en coördinatie van het werk.   
 
Kenmerken waren de inzet voor staluitbreiding, zowel de voor publiek toegankelijke potstallen als de 
extra grote, eventueel tijdelijk te gebruiken en niet voor publiek toegankelijke  aflamstal.  
Andere daarmee samenhangende zaken waren de verkenning van de mogelijkheden in de financiële 
onderbouwing van de uitbreiding van de stalaccommodatie en de aanpassingen in de bestaande stal 
op De Plaetse.  
 
De in 2016 in gang gezette samenwerking  met de stichting Groote Heide heeft in 2017 niet geleid tot 
nieuwe initiatieven.  
 
De samenwerking met Staatsbosbeheer als opdrachtgever heeft een grote prioriteit gehad. Met name 
omdat Staatsbosbeheer het gebied Strabrechtse heide en Groote Heide als één beheersgebied ziet. 
Ook met Van Alphen is nadrukkelijker dan voorheen gesproken over de uitvoering van het beheer door 
onze stichting. Dit alles in relatie tot de aanbesteding waarmee we als stichting te maken gaan krijgen. 
De aanbestedingsproblematiek is een punt van grote zorg. Uitgangspunt voor de stichting blijft een 
garantie op de uitvoering van het werk op de Strabrechtse Heide, vastgelegd in een overeenkomst 
voor langere duur.  



 
Naast de zorgen om de financiële middelen voor de nabije toekomst heeft de Stichting zoveel mogelijk 
gekeken naar de lange termijn. De gescheperde kudde op de heide moet het beeld blijven in de verre 
toekomst.  
 
 
4.1.2. Toerisme, recreatie en educatie 
 
Algemeen 
 
We hebben  een duidelijk beeld van de mogelijkheden voor SKH op De Plaetse. In 2017 is  alle prioriteit 
gelegd bij “The Big SheepTour”.  Met Kempenhaeghe  en Staatsbosbeheer is wel overleg geweest over 
de invulling van programma’s rondom de schaapskudde.  
 
In 2017 zijn diverse arrangementen geweest. De wijze van werken binnen de arrangementen zal nog 
verder worden uitgewerkt. De uitvoering en coördinatie  ligt bij de Wassum.  
 
Educatieve en recreatieve projecten 

In 2017 is niet een grote lammetjesdag gehouden maar zijn 4 lammetjeszondagen gehouden. Doel van deze 
andere opzet was om een grote toeloop op één moment te voorkomen met allerlei organisatorische problemen 
maar te kiezen voor kleinschalige, meer persoonlijke, bezoekmogelijkheden. Naast de lammetjesdagen zijn er 
nog een tiental groepsontvangsten geweest op afspraak. 
 
 
  
Zorg 

 
Sinds enige tijd wordt op De Plaetse samengewerkt met zorgorganisatie Kempenhaeghe. Kempenhaeghe heeft 
een kleine activiteitenruimte op De Plaetse en pakt daar allerlei projecten op. De samenwerking met de 
schaapskudde bestaat uit het dagelijks helpen bij de stalverzorging. 
 

 
4.1.3. Subsidie en bekostiging schaapskudde 
 
Het bestuur heeft zich in verschillende geledingen beziggehouden met de subsidie – en 
bekostigingsproblematiek voor de korte - en lange termijn. Waar nodig is dit in gezamenlijkheid gedaan met het 
Stamboek het Kempisch Heideschaap en de VGSN. De situatie is voor veel gescheperde schaapskuddes nog 
steeds onzeker. Extra complicerende factor is de aanbestedingsproblematiek. In 2017 zijn de eerste contouren 
van de nieuwe aanbestedingprocedure  zichtbaar geworden.  
In 2017 is de SNL regeling van toepassing voor heidebeheer met schapen in betreffende terreinen. Het GLB 
heeft de graasdierpremie voor een schaap dat ingezet wordt bij natuurbegrazing vastgesteld.  
De graasdierpremie  over 2017 is uitgekeerd.  
        
4.2.  Personalia. 
 
Eind zomer 2017 is een einde gekomen aan een korte bestuursactiviteit van  Paul van Kerkhoven.   
 
In 2017 was herder Kees Kromhout gedetacheerd bij begrazingsbedrijf De Wassum. Uit de contacten met zijn 
werkgever en Kees blijkt dat alles zeer naar wens verloopt. Eind 2017 is alles geëvalueerd en is Kees een nieuwe 
taakomschrijving in het vooruitzicht gesteld met meer aandacht voor de coördinatie en aansturing van de 
werkzaamheden.  
 
In 2017 heeft Maarten Pijnenburg in verband met zijn eigen project De Rozephoeve  het secretariaatswerk van 
voorjaar tot najaar opgeschort.  
 
 
 



4.3  Samenstelling bestuur. 
 
Dhr. Kees van Hee  voorzitter 
Dhr. Maarten Pijnenburg  secretaris 
Dhr. Ad Leenaars   penningmeester  
 
4.4. Lustrumcommissie 
 
Dhr. Kees van Hee   
Dhr. Maarten Pijnenburg   
Dhr. Ad Leenaars     
Dhr. Hans Klaassen   
Mevr. Anneke Groenveld 
Mevr. Sandra Evers 
 
4.5.  Samenstelling kascommissie  
 
Dhr. Willy Hanssen  
Dhr. Paul Verhoeven  
 
4.6. Herder(s) 
Dhr. Kees Kromhout  herder (in dienst van SKH) 
Dhr. Mathijs de Haas  herder (in dienst van De Wassum) 
 
 
 
5.  Financiën 
 
 
De winst en verliesrekening over het jaar 2017 ziet er als volgt uit.  
 

Posten winst & verliesrekening Realisatie 2017 Begroting 2017 

Lasten   

   Personeel €   36.743,55 €   36.800,00 

   Kudde €     3.701,15 €     4.800,00 

   Inventaris €        400,20 €        400,00 

   Huren (woning + schaapskooi) €     9.306,86 €     9.350,00 

   Verzekeringen                                 €        624,66 €        600,00 

   Nutsvoorzieningen €      2.094,67 €     1.600,00 

   Algemeen Beheer €         814,45 €     1.600,00 

   Diversen €    27.589,61 €   30.500,00 

Totaal aan Lasten €    81.275,15 €   85.650,00 

   

Baten   

   Gemeentelijke subsidies €         500,00 €         970,00 

   Begrazing subsidie & ELGF (2015/16) €    19.234,55 €    34.000,00 

   Begrazing contracten €    26.000,00 €    20.700,00 

   Verrekening SKH met “De Wassum” €      4.909,62 €     -3.900,00 

   Rendement Kudde €      2.975,00 €      2.975,00 

   Giften/donaties/sponsoring €    31.371,37 €         500,00 

   Rente Bank €              5,34 €           10,00 

   Diversen €      2.888,52 €      2.890,00 

Totaal aan Baten €    87,884,40 €    58,145,00 

   

   

Saldo Winst & Verliesrekening €      6.609,25 €    -27.505,00 

 



De stichting werkt al een aantal jaren intensief samen met het natuurbegrazingsbedrijf "De Wassum". De baten 
en lasten die direct toevallen aan de kudde worden per jaar met hen verrekend. Deze lasten (kosten personeel, 
kudde, huur schaapskooi, verzekeringen en nutsvoorzieningen) komen redelijk overeen met de begroting. De 
baten die direct toevallen aan de kudde zijn veel lager dan begroot. De subsidie van de provincie is vervallen 
voor 2017. De andere baten zijn weliswaar hoger, maar compenseren dit niet. Dat betekent dat in 2017 S.K.H. 
geld ontvangt van de Wassum (zie “verrekening met De Wassum”). Daarnaast krijgt S.K.H. van De Wassum een 
vast rendement van 5% op de waarde van de kudde (“Rendement Kudde”). 

De grootste overige posten zijn dit jaar de kosten en opbrengsten van het lustrum. De kosten (onder “diversen”) 
bedragen 26.848,81 Euro en worden voor een groot deel gecompenseerd door een donatie van de stichting 
"Vrienden van het Kempisch Heideschaap" (donatie van 15.000 Euro). Het bedrag dat is ingezameld voor het 
jubileum (15.990,37 Euro), wordt gereserveerd voor een nieuw te bouwen schaapskooi. Inhoudelijk wordt 
elders in dit verslag uitgebreid verslag gedaan van onze jubileumtour (“The Big Sheep Tour”). Ook in 2017 is 
door SKH sponsorgeld ontvangen van EcoRacks (voor 381 Euro). 

In de begroting voor 2017 waren geen opbrengsten opgenomen voor het lustrum, omdat hiervoor op dat 
moment geen redelijke schatting was te geven. Vooraf was wel afgesproken dat de stichting “Vrienden van Het 
Kempisch Heideschaap” garant zou staan voor verliezen. Omdat dus geen inkomsten voor het lustrum waren 
opgenomen in de begroting, was er een fors begroot verlies. 

De balans van SKH ziet er als volgt uit per 31-12-2017 

 

Activa per 31-12-2017 Passiva per 31-12-2017 

Debiteuren                                                  €   36.088,36 Crediteuren                                                 €     1.760,79 

Waarde van de kudde                                €   59.500,00 Bestedingsreserve loonkosten                  €   42.000,00 

Liquide middelen                                       €   22.393,72 Bestedingsreserve risico De Wassum       €   50.000,00 

Inventaris                                                    €          93,48 Eigen Vermogen                                         €   25.650,53 

Vooruitbetaald (voor 2018)                      €      1.335,56  

Totaal                                                           € 119.411,12 Totaal                                                           € 119.411,12 

 

De bestedingsreserve voor loonkosten is vergroot (t.o.v. de balans van eind 2016), ten koste van het eigen 
vermogen. Met beide bestedingsreserves worden de belangrijkste bedrijfsrisico’s voldoende afgedekt. Eind 2017 
staan er 700 schapen, met een waarde van elk 85 Euro, op de balans. Het voornemen is de kudde in 2018 
verder uit te breiden.  

In dit jaarverslag is ook de winst & verliesrekening opgenomen van de stichting “Vrienden van het Kempisch 
Heideschaap”. Deze stichting ondersteunt SKH. De resultaten van de “Vrienden” worden vergeleken met de 
resultaten van 2016; een begroting wordt niet gemaakt, vanwege de onzekerheid in de waardeontwikkeling van 
de beleggingen. 

 

Posten winst & verliesrekening Realisatie 2017 Realisatie 2016 

Lasten   

   Bankkosten €        348,12 €        317,70 

   Notariskosten  €        178,65 

   Subsidie SKH €   15.000,00 €   20.442,10 



Totaal Lasten €   15.348,12 €   20.938,45 

   

Baten   

   Rente €         42,11 €        141,71 

   Rabocertificaten €    1.858,40 €     1.858,40 

   Dividend €       305,57 €        325,28 

   Sponsorbijdrage lustrum SKH €         75,00  

Totaal Baten €    2.281,08 €     2.325,39 

   

Saldo €   -13.067,04 €   -18.613,06 

 

De winst- en verliesrekening laat een negatief saldo zien van 13.067,04 Euro. Dit is te verklaren door de subsidie 
die aan SKH gegeven is voor “The Big Sheep Tour”, de belangrijkste lustrumactiviteit in 2017. De 
sponsorbijdrage die binnengekomen is op de rekening van “De Vrienden” was bedoeld voor SKH en is in 2018 
overgemaakt naar SKH.  
  
De balans van de stichting “Vrienden van het Kempisch Heideschaap” ziet er als volgt uit: 
 

Activa per 31-12-2017 Passiva per 31-12-2017 

Betaalrekening                                             €      209,74 Eigen Vermogen                                           € 64.160,94 

Spaarrekening                                              €   4.171,12  

Beleggingen                                                  € 59.780,08  

Totaal                                                            € 64.160,94 Totaal                                                            € 64.160,94 

 
De waardestijging van de beleggingen in 2017 bedroeg 6.010,49 Euro. Samen met de uitkering gegeven vanuit 
de Rabocertificaten en de dividenduitkering was het totaalrendement op de beleggingen zelfs 8.174,46 Euro. 
Het eigen vermogen is toch gedaald (met 7.056,55 Euro) t.o.v. 2016, vanwege de subsidie aan SKH voor de 
lustrumactiviteiten. 
 
 
De kascontrolecommissie heeft bijgaande jaarstukken beoordeeld op  11 april 2018 
Bevindingen van de commissie zijn in de financiële verslaglegging betrokken.  
 
Vastgesteld, onder voorbehoud van het oordeel van de kascommissie, in de bestuursvergadering van  
 
 
 
 
Dhr. K. van Hee     Dhr. A. Leenaars  
Voorzitter     Penningmeester   
 
Goedgekeurd in de jaarvergadering met de Raad van Toezicht van 11 april 2018 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dhr. P. Verhoeven     Dhr. W. Jak 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


