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Inleiding 

ANBI status 

Stichting Warmonderhof is een ´Algemeen Nut Beogende Instelling´ met een door de belastingdienst 
erkende ´ANBI status´. Dat wil zeggen dat schenkingen aan de stichting aftrekbaar zijn voor de 
inkomstenbelasting. Om deze status te behouden geldt voor de Stichting een publicatieplicht van 
gegevens. Veel van deze gegevens zijn op onze website te vinden, maar voor een goed overzicht 
hebben wij de gegevens gebundeld in deze ANBI-rapportage. 

 

Gegevens 

Naam: Stichting Warmonderhof 
Adres: Wisentweg 12, 8251 PC Dronten 
Kvk nummer: 41165099 
RSIN/Fiscaalnummer: 0028.35.113 
 

Missie 

De missie van de Stichting Warmonderhof is ‘Het stimuleren van de biologisch dynamische landbouw 
door (jonge) mensen in staat te stellen zich te ontwikkelen in dit werkveld door de combinatie van 
wonen, werken en leren’. De missie is geformuleerd bij de oprichting in 1947 en is nog steeds 
actueel. 

 

Om de missie van de Stichting Warmonderhof te realiseren: 

 Werkt de Stichting volledig samen met de Warmonderhofopleiding die verantwoordelijk is 
voor de diplomering van de studenten. Voor zowel stichting als school zijn de persoonlijke 
kwaliteiten van de studenten het uitgangspunt voor hun ontwikkeling als vrijdenkend mens; 

 Faciliteert de Stichting het wonen en werken van de leerlingen van de voltijdopleiding op 
Warmonderhof met woongebouwen en praktijkbedrijven; 

 Biedt Stichting Warmonderhof gelijksoortige faciliteiten aan studenten van de 
deeltijdopleiding (overnachting , catering en praktijkvoorbeelden); 

 Is er een akkerbouwbedrijf, een veehouderij en een tuinbouwbedrijf gevestigd op 
Warmonderhof, waarvan de bedrijfsleiders naast praktijkbegeleiders ook ondernemers zijn; 

 Is er een zaal/foyer/keuken met personeel beschikbaar voor activiteiten die in het verlengde 
liggen van de doelstellingen van de stichting. 

 

Het is de ambitie van de stichting: 

 Dat bestuur, medewerkers, ondernemers en anderen die werkzaam zijn op Warmonderhof 
zich ontwikkelen door zich blijvend te verdiepen in de achtergronden van BD-landbouw en 
door zich te verbinden met de natuur. Hierdoor kunnen zij de studenten blijven inspireren. 

 Dat Warmonderhof een duidelijke rol speelt als kennis- en inspiratiecentrum voor biologisch 
dynamische landbouw, en dat studenten van Warmonderhof de noodzakelijke en/of 
gewenste vernieuwing in de landbouw (zoals kringlooplandbouw, ecologische intensivering 
van de landbouw, stadslandbouw en natuurboeren) in de praktijk brengen;   



 Om ruimte te creëren voor de realisatie van nieuwe initiatieven voor nieuwe groepen op 
Warmonderhof; 

 De zelfstandige positie van de Stichting te behouden, zodat ook de waarden van de 
antroposofie en BD-landbouw, die tot uitdrukking komen in onze werkwijzen, behouden 
blijven. 

 

Middelen 

De stichting geeft uitvoering aan haar verantwoordelijkheid voor het wonen en werken van de 
studenten door onroerend goed, voorzieningen en diensten ter beschikking te stellen.  

Warmonderhofbedrijven 

De stichting beheert ca. 100 ha landbouwgrond, waarop ondernemers een gemengd bedrijf van 
akkerbouw/melkveehouderij en een tuinbouwbedrijf voeren. Hier doen de leerlingen 
praktijkervaring op. Stichting Warmonderhof neemt via haar inbreng van grond en gebouwen deel in 
de bedrijven.  

Binnenhof 

Op het terrein van de Stichting staan thans 15 huizen waarin 81 dagschoolstudenten kunnen wonen. 
Ook bevindt zich op het terrein een slaapzolder waar deeltijdstudenten en gasten kunnen 
overnachten.  

Hofzaal 

De Hofzaal is een ontmoetingsplek voor de studenten van Warmonderhof. Er worden jaarfeesten, 
schoolbijeenkomsten en vieringen gehouden. De Hofzaal is ook te huur voor studiedagen, 
vergaderingen en culturele activiteiten. In de keuken worden zoveel mogelijk producten van eigen 
bedrijven gebruikt. 

 

Beleid 

Open naar buiten  

Warmonderhof is een begrip bij iedereen die werkt of meeleeft met BD-landbouw. De opleiding is 
van oudsher gericht op jonge voltijdsstudenten. Naast de voltijd dagopleiding voor jongeren is er ook 
een deeltijd opleiding voor volwassenen. De opleidingen trekken beiden al jaren een groeiend aantal 
studenten.  

Vernieuwend en inspirerend 

Het is de ambitie van de Stichting om zich op twee terreinen te ontwikkelen en mogelijk een 
voorbeeldfunctie te vervullen, maar in ieder geval een inspiratiebron te vormen voor de leerlingen 
op Warmonderhof en voor elkaar. Deze twee terreinen zijn de BD-landbouw en de 
gemeenschapsvorming.  Ieder van ons heeft zijn/haar eigen wensen en ontwikkelpunten voor de BD-
landbouw, zoals: compostpraktijk, meer aandacht voor plantenwereld en bijen, ruimte voor 
initiatieven van leerlingen, een gemengd bedrijf in woord en daad, met elkaar de bedrijfsorganismen 
vormgeven, verbinden met de kosmos en in de bedrijven de preparaten een duidelijke plek geven. 
Dit zullen we met elkaar realiseren en vormt een onderdeel van de gemeenschapsvorming. Dat 
laatste gaat ook over hoe we ons als gemeenschap willen ontwikkelen en hoe de Stichting en de 
school met elkaar samenwerken.  

Meer dan alleen landbouw 

Niet alle studenten hebben een achtergrond in de landbouw of komen daar na hun opleiding in 
terecht. De opleiding is door de vaktechnische en persoonlijke ontwikkeling ook van belang voor 



mensen uit andere groepen uit de samenleving en met andere bestemmingen. Warmonderhof biedt, 
werkend vanuit een duidelijk en duurzaam ideaal, ook kansen buiten de BD-wereld. 
Natuurlandbouw, stadslandbouw, verwerking, voeding, zorg, handel, etc. Het gedeelde idealisme, de 
verbinding met oud-leerlingen, het contact met de praktijk van deeltijdstudenten en de 
voortdurende persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, docenten, ondernemers en medewerkers 
stelt Warmonderhof in staat om te blijven aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en een rol 
te spelen in de maatschappelijke vernieuwing. En daarmee ook om kansen te creëren voor haar 
studenten. 

Financieel gezond  

De stichting is financieel gezond. De belangrijkste baten zijn de stichtingsbijdragen door studenten, 
de huuropbrengsten en vergoeding door de bedrijven voor het gebruik en genot van de grond en de 
gebouwen. De belangrijkste kosten zijn de kosten voor het onroerend goed en de personeelskosten.  

Faciliteren van de groei 

De komende jaren staan in het teken van de verwachte groei die samen met de school wordt 
nagestreefd. De stichting zal daartoe een nieuw woongebouw bouwen en de capaciteit voor het 
geven van praktijklessen op haar bedrijven uitbreiden. De financiering en de organisatie van deze 
groei zal veel aandacht en inspanning vergen van alle betrokkenen. 

 

Organisatie 

Warmonderhof is een samenwerkingsverband van meerdere entiteiten. Binnen het geheel van 
“wonen, werken, leren” werkt Stichting Warmonderhof in de component “leren” samen met MBO 
Groenhorst Warmonderhof/Dronten.  De docenten zijn in dienst van Groenhorst, onderdeel van de 
AERES-groep uit Ede. 

De Stichting heeft een bestuur dat (een deel van) haar taken heeft gedelegeerd aan een directeur. De 
directie heeft de dagelijkse leiding. De stichting heeft vier vaste medewerkers in dienst. Studenten 
helpen bij diverse taken in het wonen, vrije tijd, de keuken en anderszins. De Stichting neemt via 
haar inbreng van grond en gebouwen deel in de agrarische bedrijven op Warmonderhof, een vof 
voor het gemengde bedrijf (akkerbouw/veehouderij) en een maatschap voor het tuinbouwbedrijf.  

Maandelijks wordt overleg gevoerd binnen het bestuur in aanwezigheid van de directeur, alsmede 
tussen directeur en directie/docenten van Warmonderhof opleiding, wekelijks in werkoverleg tussen 
directeur en medewerkers, wekelijks tussen directeur en ondernemers en tweemaandelijks in een 
klankbordgroep met bestuur, directie, medewerkers en ondernemers, in aanwezigheid van de 
teamleider van de docenten.  

 

Bestuur 

(2016) 

Jan Kees Luyerink (voorzitter) 

Severijn Velmans (penningmeester) 

Wim Esselink (lid) 

Derk Kalverkamp (lid) 

Directie Tjalling Sijperda  (directeur) 

Medewerkers Léon Veltman (coördinator) 

Do Veltman (coördinator wonen) 



Maarten Roelofs (hofmeester) 

Nelleke Gordijn (hofdame) 

Ondernemers Reg en Dianne Waleson (tuinbouw) 

Johan en Myrthe Verheye (gemengd bedr.) 

 

 

Beloningsbeleid 

Het bestuur van de Stichting wordt niet bezoldigd. Wel wordt er jaarlijks een fiscaal toegestane 
vrijwilligersvergoeding van € 1.500 uitbetaald. Bestuursleden die daartoe in staat zijn schenken deze 
vergoeding terug aan de Stichting.  

Medewerkers van de Stichting werken op basis van een arbeidscontract (deeltijd). De salariëring 
bedraagt dit jaar maximaal  € 2652,64 (bruto) per maand. 

De ondernemers werken binnen de randvoorwaarden die het geheel stelt (wonen, werken, leren), 
voor eigen rekening in de bedrijven. 

 

Schenkingen 

Het onderwijs door Warmonderhofopleiding wordt gefinancierd door de Rijksoverheid. Stichting 
Warmonderhof, die het wonen en werken mogelijk maakt, is echter een zelfstandige, ideële en niet 
gesubsidieerde organisatie. Hoewel onze studenten een stichtingsbijdrage betalen en er opbrengsten 
gerealiseerd worden door eigen activiteiten, is er structurele draagkracht nodig om het land en de 
gebouwen in goede conditie te houden en om groei mogelijk te maken. De ANBI-status maakt dat 
schenkingen aan Stichting Warmonderhof aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 

Voor informatie over schenkingen kunt u contact opnemen met Tjalling Sijperda 
(twtsijperda@hotmail.com) of Leon Veltman (Warmonderhof@solcon.nl).  

Schenkingen graag op: Rekeningnummer 21.21.80.738 t.n.v. Stichting Warmonderhof te 
Dronten. IBAN nummer: NL76 TRIO 0212 1807 38 BIC code: TRIONL2U 

 

Jaarrekeningen 

De integrale jaarrekeningen van de laatste drie afgesloten boekjaren (2014-15, 2013-14, 2012-13) 
zijn beschikbaar via een link op de site.  
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