
Vereniging “De Oeverlanden Blijven!”

Toelichting Jaarrekening 2017

Het jaar 2017 zijn de baten en kosten vrijwel in balans. Het resultaat is € 
2.673,-positief na een bedrag van €2.329 aan kosten die in 2018 zijn 
geboekt. Dit is de eerste maal dat we overlopende kosten in de 
jaarrekening boeken in het jaar waar het betrekking op heeft.  

Opbrengsten
De opbrengsten uit lidmaatschap en donaties stegen van € 9.500,- naar € 
11.700 en dat is meer dan begroot. Het aantal donaties was in 2016 lager 
dan anders omdat een deel van de leden dat jaar geen acceptgiro had 
ontvangen. Sommige leden hebben dit in 2017 aangevuld. Het minimum 
van de donaties is in april verhoogd naar € 12,50. Toch zijn er nog enkele 
leden die € 10,- overmaken.
In 2016 heeft de vereniging van stadsdeel Nieuw-West voor het laatst een 
subsidie ontvangen voor het terreinonderhoud van € 6.100,-. Het 
stopzetten van deze jaarlijkse subsidie t.b.v. het terreinbeheer was te laat 
aangekondigd waardoor de gemeente de vereniging in 2017 nog één 
kwartaal € 1.300,- heeft moeten betalen. Dit bedrag is geheel aan de 
vrijwilligers besteed.
Van Landschap Noord-Holland ontvingen we een subsidie van € 458,- voor 
het aanschaffen van stenen t.b.v. de heemtuin bij de Waterkant en de 
aanschaf van een vlinderlaken. De overige opbrengsten aan rente en 
verkoop boeken zijn erg bescheiden.

Kosten
Er zijn in dit jaar voor de leden twee Oevers uitgebracht en een  grote 
kalender in kleurendruk. De kosten van deze uitgaven zijn lager dan in het 
verleden ondanks kleurendruk en gestegen portokosten. De kalender is 
pas in 2018 in rekening gebracht, maar is al wel in de cijfers 2017 
meegenomen. 

Positief resultaat

Het voordelige resultaat viel niet te voorspellen omdat de contributie 
opbrengsten de laatste jaar niet gelijk zijn en subsidies onzeker. Hierdoor 
zoeken we steeds de goedkope drukmogelijkheden en zijn we 
terughoudend geweest met de uitgaven.

Dank
Onze dank gaat uit naar onze donateurs. Graag willen we wijzen op het 
feit dat wij een ANBI zijn, zodat giften aan de vereniging aftrekbaar zijn.
Verder danken wij het stadsdeel Nieuw-West en Landschap Noord-Holland 
voor de subsidies.

Begroting
Naast de cijfers over 2017 staat de begroting over 2018. Voor de 
vrijwilligers betaalt de vereniging de verzorging en een klein bedrag ter 
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compensatie van de kosten. Een verzoek voor betaling van de contributie 
zal dit jaar apart aan de leden gestuurd met een acceptgirokaart.

Ruud Jansen, penningmeester 
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