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Jaarverslag 2019 Stichting Nymphaea Limburg.
Vastgesteld op: 17 april 2020.
1. De Stichting Nymphaea Limburg, hierna Nymphaea (=waterlelie) genoemd, is opgericht op 26 juli
2007.
2. De Stichting Nymphaea Limburg is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer
12067576. Het RSIN nummer is: 818285643.
3. Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer / mailadres van de instelling.
Omdat wij onze post via IVN Limburg (beroepsorganisatie) soms met behoorlijke vertraging ontvangen, hebben wij voor het post- en bezoekadres, het telefoonnummer en het mailadres van onze
voorzitter gekozen.
Voorzitter: A. Boersma, Cannerweg 265, 6213 BE Maastricht, Tel. 043 3219198,
mailadres: arieboersma1@gmail.com
Secretaris: L.J.M. Houben, Koningsgraven 29, 6363 BD Wijnandsrade, Tel. 0650803684, mailadres:
ljm.houben@gmail.com
4. De doelstelling volgens de regelgeving van de instelling.
De Stichting heeft tot doel om binnen de provincie Limburg activiteiten op het gebied van natuurbeleving, Natuur- en Milieueducatie (NME) en duurzaamheid financieel te ondersteunen (artikel 2: statuten).
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die verbonden is aan IVN District Limburg en daardoor ook aan
het Instituut voor Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheid (IVN).
De middelen die nodig zijn om de bovengenoemde doelstelling te bereiken worden verkregen door:
• De opbrengst van beleggingen.
• Positieve saldi uit projecten; eventuele negatieve saldi van projecten worden geboekt als ondersteunde activiteit.
• Donaties, legaten, etc.
Wij beheren naast eigen verwervingen ook middelen van IVN District Limburg en IVN Regio Parkstad.
Nymphaea is enerzijds in staat om in periodes met veel vraag naar middelen ondersteuning te bieden
en heeft anderzijds de mogelijkheid om financiële continuïteit van het IVN District Limburg te waarborgen wanneer dat noodzakelijk is.
5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling.
Nymphaea is ANBI gecertificeerd.
Het gevoerde beleid is vooral gericht op het creëren van een continuïteitsreserve en het beheren van
de bestemmingsreserve ten behoeve van het IVN District Limburg. Dat doen wij volgens de punten 1
en 2 van de ‘Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen’. Vermogensverwerving is het belangrijkste
doel tot het moment waarop uit de opbrengsten van dat vermogen de huidige activiteiten van IVN

District Limburg kunnen worden gefinancierd. Wij willen daarmee inspelen op de mogelijke vermindering van de (jaarlijkse) structurele financiering door overheden. Zowel landelijk als provinciaal is
deze trend aanwezig voor het type doelen waar wij ons voor inzetten.
Uitkeringen ten behoeve van projecten.
De opbrengst van het totale vermogen (rente en dividend) willen wij (nu minder en straks meer) gebruiken voor het statutair omschreven doel. Dat betekent dat deze opbrengsten in de vorm van dividend en rente, verminderd met de kosten, het volgende jaar kunnen worden uitgekeerd. Als er
sprake is van zeer bijzondere projecten of situaties, dat ter beoordeling van het bestuur van de stichting, kan dat bedrag hoger zijn. Voordat een aanvraag gehonoreerd wordt, zal het stichtingsbestuur
eerst nagaan in hoeverre de noden uit andere IVN-middelen gedekt kunnen worden. In de aanvraag
moet ten minste vermeld worden: verantwoordelijkheid, doel, tijdsperiode, opbrengst op het gebied
van NME (Natuur- en Milieueducatie) en/of duurzaamheid en een begroting met co-financiers.
De aanvragen worden tot september van ieder kalenderjaar in portefeuille gehouden en daarna in
volgorde van aanvraag afgehandeld tot het bedrag dat jaarlijks voor uitkering in aanmerking komt.
Middelen in contanten.
Op de lopende rekening wordt gestreefd naar minimaal een reserve in contanten ter grootte van de
dividenden van het vorige kalenderjaar, voor zover die al niet zijn uitgegeven.
Het aanhouden van contante middelen en het onderbrengen ervan op een spaarrekening hebben wij
beperkt omdat de kosten daarvan niet opwegen tegen de opbrengsten.
Beleggen in aandelen.
Het bestuur staat op het standpunt dat het beleggen in aandelen voor Nymphaea de meest aangewezen vorm is, omdat de waarde en de opbrengsten daarvan over langere periodes goed met de inflatie meestijgen. De manier waarop wij dat doen, is in 2017 aangescherpt. Wij kiezen bij voorkeur
voor kleine even grote porties van 20-25 verschillende aandelen die goed verdeeld zijn over de verschillende bedrijfssectoren. Wel zoeken wij naar een oververtegenwoordiging van kleine bedrijven.
Bovendien dienen de bedrijven hoog te scoren in duurzaamheids-kenmerken Door deze aanpak benaderen wij de risicospreiding van een ETF (Exchange Traded Fund of tracker), zonder dat wij de kosten daarvan hoeven te betalen en het extra risico van het management van de beheerder kunnen
uitsluiten. Daarbij kiezen wij voor de “buy and hold” strategie omdat wij niet met aandelen willen
speculeren en Warren Buffet heeft aangetoond dat dit op lange termijn de beste manier is om
waarde te ontwikkelen. Statistieken tonen ook aan dat het niet verstandig is om op de waan van de
dag op beurzen te reageren (angst en hebzucht), maar dat het verstandig is om met een bepaalde
regelmaat aandelen bij te kopen.
Selectie van aandelen.
Wij richten ons bij de selectie van aandelen op Europese fondsen en vooral op Nederland, met speciale aandacht voor de volgende zaken:
a. De manier waarop duurzaamheid een plaats heeft gekregen in de strategie van het bedrijf, omdat
dat samenhangt met onze visie.
b. Aandelen die in de portefeuilles van duurzame beleggingsfondsen zijn opgenomen.
c. De uitsluiting van alle bedrijven die niet onder het begrip ‘verantwoord’ vallen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (productie en levering van wapens, tabaksproducten, kinderarbeid, etc., etc.).
d. Een duurzaam en stijgend bruto dividend van minimaal 2% per jaar. Dat doen wij omdat wij ook
bedragen willen uitkeren.
e. De koop-, houd- en verkoopadviezen van professionals.
f. De verkoop van aandelen als zij niet meer aan onze criteria voldoen.
g. De aankoop van nieuwe aandelen medio februari of september omdat de koersen dan vaak het
laagste zijn.
Districtsreserve.
Zoals in de districtsledenvergadering van 19 mei 2016 is vastgelegd, garandeert de Stichting
Nymphaea de districtsreserve (eerder aangegeven als fonds = richtlijn brancheorganisatie goede doelen) die binnen Nymphaea ondergebracht is. Datzelfde geldt voor het bedrag dat de IVN Parkstad bij

Nymphaea heeft ondergebracht. De bedragen staan op de balans en het meerjarenoverzicht aangegeven.
6. De bestuurssamenstelling per 01-01-2019.
Voorzitter: A. Boersma, Cannerweg 265, 6213 BE Maastricht, Tel. 043 3219198. A. Boersma is ook
voorzitter van IVN District Limburg. Mailadres: arieboersma1@gmail.com
Secretaris: L.J.M. Houben, Koningsgraven 29, 6363 BD Wijnandsrade, Tel. 0650803684, lid van IVN
afdeling Beekdaelen-Nuth. Mailadres: ljm.houben@gmail.com
Penningmeester: R. Kapma, Tripstraat 28, 6471 BB Eygelshoven, Tel. 045 5353651. R. Kapma is ook
penningmeester van IVN District Limburg. Mailadres: ivnkapma@gmail.com
Lid: R. Belleflamme, Boeienstraat 3, 6285 AE Epen, Tel. 06-51602887. R. Belleflamme is lid van IVN
Heuvelland. Mailadres: ruud.belleflamme@hotmail.com
Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. De resultaten, en de verantwoording daarvan, worden een maal per jaar gerapporteerd tijdens de Districtsleden vergadering van IVN District
Limburg. Dat gebeurt aan de hand van de bevindingen van de kascontrole-commissie. De kascontrolecommissie wordt benoemd door de districtsleden; dat zijn de afgevaardigden van de IVN-afdelingen die samen het IVN District Limburg vormen.
7. Het beloningsbeleid van de instelling.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk voor de stichting. Tot op heden zijn er ook
nooit onkostenvergoedingen gegeven.
8. Een actueel verslag van de in 2019 uitgeoefende/ondersteunde activiteiten
• Uit het financiële meerjarenoverzicht (zie bijlage) blijkt dat de realisatie van de onder 5 genoemde hoofdlijnen van beleid dichterbij gekomen zijn. De netto (besteedbare) opbrengsten
uit beleggingen zijn toegenomen, waardoor wij (als dat nodig is) een groter deel van de eigen
activiteiten zouden kunnen financieren.
• Met een stijging van de waarde van onze aandelenportefeuille van 29,7 % hebben wij goed
kunnen profiteren van de stijgende koersen en ons verlies in 2018 ruimschoots gecompenseerd.
• Omdat wij voor 2019 een batig saldo op de jaarcijfers van het IVN District Limburg kunnen
presenteren, was het niet nodig om projecten financieel te ondersteunen vanuit de besteedbare opbrengsten van onze beleggingen.
• Onze aandelen waren begin 2019 ondergebracht bij De Giro. In maart kregen wij te horen
dat deze broker onze aandelenportefeuille niet langer bij hun wilden onderbrengen. Dat had
te maken met eisen van de Amerikaanse overheid ten aanzien van herkomst van middelen
van o.a. stichtingen en met het feit dat wij weinig aan hun winst bijdroegen. Na een uitgebreide en veel tijd kostende zoektocht is onze portefeuille nu ondergebracht bij Traders Only.
9. De balans en staat van baten en lasten over 2019 van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.
Baten
2018
2019
Dividend aandelen
2.258
2.950
Rente
0
0
Giften
2.349
1.842
Waardestijging portefeuille
0 18.602
Totale baten
4.607 23.395
Saldo exploitatie
23.185
In beheer ontvangen door Nymphaea
Van IVN District
6.800
2.900
Van IVN Regio Parkstad
0
924

Lasten
Bankkosten
Kosten beleggingsrekening
Kamer van koophandel
Waardedaling portefeuille
Totale lasten

2018
120
12
40
202
374

2019
141
12
57
0
210

Activa
Rekening courant
Spaarrekening
Beleggingen

31-12-18
1.046
200
57.475

Totaal

58.721

10. Meerjarenoverzicht.
Cijfers per 31-12
Saldo rekeningcourant
Spaarrekening
Beleggingen
Totaal bezittingen
Nieuw verworven beleggingen
Beleggingsresultaat in %
Dividend + rente – kosten =
besteedbare opbrengst
In beheer gegeven districtsreserve
In beheer IVN Regio Parkstad
Opbrengst uit projecten
Ontvangen schenkingen
Uitgekeerd aan projecten

31-12-19
Passiva
416 Algemene reserve
0 Schuld IVN District
85.313 Schuld IVN Regio
Parkstad
85.730 Totaal

31-12-18
24.221
34.500
0

31-12-19
47.606
37.200
924

58.721

85.730

2015
43.128
0
0
43.128

2016
8.519
8.438
36.754
53.711

2017
629
1.702
55.705
58.036

2018
1.046
200
57.475
58.721

2019
416
85.313
85.730

0
0

34.720
5,7

14.563
9,8

10.783
- 13,8

6.298
29,7

77

132

828

2.086

2.633

27.500
1.233
487
0

27.500
1.930
6.683
280

27.500
227
200
0

34.300
2.349
250

37.200
924
842
1.000
0
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