
Jaarverslag 2021, blad 1 
 
 

Jaarverslag 2021   
 
Voortgang deelnemers fase 1 
Dit jaar is de administratieve afhandeling voor de deelnemers fase 1 afgerond. Een precies karwei 
waarin alle landschapselementen en activiteiten die eronder vallen nauwkeurig zijn beschreven en 
begroot en in een definitieve overeenkomst tussen Stichting Kostbaar Salland (SKS) en OL2 zijn 
opgenomen. Vanaf nu liggen de bedragen voor de rest van de looptijd van 21 jaar vast. 
Wij hebben in het voorjaar voor het eerst de subsidie voor onderhoud (2020) aan de deelnemers 
fase 1 (figuur 1) uitbetaald. 
 
Voorbereiding deelnemers fase 2 
Het hele jaar zijn we bezig geweest met het 
uitrollen van het project voor de deelnemers 
fase 2. Er is belangstelling van 13 potentiële 
deelnemers. We ervaren dat deze activiteit 
opnieuw, zeker in coronatijd, een lange 
doorlooptijd nodig heeft, ook al hebben we de 
achterliggende formaliteiten nu wel onder de 
knie. Er zijn veel stappen nodig om te komen 
van het eerste contact tot een definitieve 
toezegging: basisidee, bezoek van 
landschapscoördinator Robert Pater 
(Landschap Overijssel), plan schrijven en 
voorleggen, bespreken en aanpassen, 
begroting opstellen en uiteindelijk vastleggen. 
Wat het ook niet makkelijk maakt is dat 
Okkenbroek in het uiterste noordoosten van 
Deventer ligt en delen van de betrokken 
landschapselementen in de gemeente Raalte 
of Rijssen-Holten liggen. Gelukkig zijn ook die 
gemeenten, na overleg, bereid om de 
benodigde 25% van de kosten bij te dragen. 
 

 
Figuur 1: Wilgen knotten en zaaibed kruidenzoom 

Wij hebben op twee momenten groepsgewijs overleg gevoerd met de deelnemers fase 2. Op 9 
november 2021 nog in Ons Centrum in Okkenbroek en op 17 november 2021 digitaal via teams. We 
merken dat zulke bijeenkomsten energie opleveren. Zowel deelnemers als bestuur hebben zulk 
overleg nodig om bevlogen te blijven voor onze activiteiten. 
Het is ons niet gelukt om van alle deelnemers voor het einde van het jaar een definitieve toezegging 
te krijgen. Ons overeenkomst met SKS en de deelnemersverklaring tussen ons en de deelnemers fase 
2 worden helaas pas voorjaar 2022 getekend. 
 
Figuur 2 laat de locaties van de percelen van de deelnemers fase 1 en fase 2 zien. Dit laat een mooi 
aaneengesloten gebied rondom en tussen Okkenbroek en Lettele zien. 
 

 
 
 
Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele (OL2) 
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Nieuwe kansen voor onze stichting 
In het jaarverslag van 2020 schreven wij dat wij een gewaardeerde partner zijn omdat wij bereid en 
in staat zijn om kleinere landschapsprojecten te bundelen waardoor grotere financiers ook deze 
projecten kunnen bedienen. Maar de projecten – project Landschapsbeheer2.0 en Kavels voor 
koeien – komen niet rond omdat de cofinanciering vanuit de gemeenschap (nog) niet is geslaagd. 
Voorlopig houden we alleen contact met de betrokkenen en wachten de ontwikkeling af. 
 
Er komen ook vragen vanuit de omgeving om mee te kunnen doen met ons landschapsproject. We 
kunnen echter pas met nieuwe landschapselementen aan het werk wanneer er ruimte is in de 
financiën of wanneer SKS meer middelen ter beschikking stelt. Wel hebben wij de geïnteresseerden 
in contact gebracht met Robert Pater, de gebiedsbeheerder van Landschap Overijssel, of hen 
informatie gestuurd over aanpak en andere subsidiemogelijkheden. 
 

 
Figuur 2: Locaties van de percelen deelnemers fase 1 en fase 2 (groen = deelname, oranje = geen deelname) 

Publiciteit 
Ons landschapsproject is, middels een interview met Elleke Brinkman, uitgebreid beschreven in een 
speciale uitgave van De Letter. Daarin stonden naast ons project veel andere duurzame projecten in 
Lettele en omgeving beschreven. Verder houden wij regelmatig de informatie op onze website 
actueel. 
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Financiën 
Dit jaar hebben we, na de controle door Robert Pater in het veld, het restant van de subsidie voor de 
aanlegfase betaald aan de deelnemers fase 1 die het werk in eigen beheer hebben uitgevoerd.  
Er is nu nog één deelnemer waaraan we een deel van de afgesproken aanleg moeten betalen omdat 
het werk laat is opgeleverd. 
In 2021 hebben we ook de subsidie voor het onderhoud van de elementen in 2020 aan de 
deelnemers fase 1 kunnen uitbetalen.  
 
Als Stichting OL2 ontvangen wij 10% van de uitgekeerde normbedragen om onze kosten te dekken en 
om kapitaal op te bouwen waarmee we zelf projecten of activiteiten kunnen financieren. Bij de start 
van het project in 2018 hebben wij van SKS € 1000 als voorschot ontvangen en daarvan hebben wij 
de kosten van oprichting en de andere kosten betaald. Zie daarvoor ons jaarverslag 2019. 
Aan het einde van 2021 hebben wij nog een negatief eigen stichtingsvermogen van € 201,40 
Maar met de start van de werkzaamheden voor de deelnemers fase 2 nemen ook onze inkomsten 
toe, waardoor we volgend jaar een positief eigen vermogen zullen mogen schrijven. 
 
Financieel overzicht 2021   

  Uitgaven Inkomsten 
banksaldo 01-01-2021 6368,79   
vergoeding van SKS aan OL2   0,00 
kosten bestuur  94,75  
kosten bank  171,64  
uitbetaald aan deelnemers fase 1  3300,17  
- voor aanleg (€ 1899,45)    
- voor onderhoud (€ 1400,72)    
banksaldo 31-12-2021 2802,23   
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