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Toelichting Jaarrekening 2018 

 

Opbrengsten 
De opbrengsten uit lidmaatschap en donaties daalde van €11.700,- in 2017 naar 
€ 9.400,-. Dit kwam omdat de leden pas in december hebben gevraagd de 
contributie over te maken. We zien dat vrijwel alle leden inmiddels een bijdrage 
doen van € 12,50 of meer, het gemiddeld licht al jaren hoger. Toch zijn er nog 
enkele leden die automatisch nog € 10,- overmaken.  
Een gemeentelijk subsidie voor terreinonderhoud ontvangen we al niet meer 
sinds 2016. Toch werd een subsidieaanvraag voor onze vereniging afgelopen jaar 
door de Gemeente Amsterdam gehonoreerd met een waarde van € 2.230,-. 
Van Landschap Noord-Holland ontvingen we een subsidie van € 390,- voor het 
aanschaffen van struiken en stenen t.b.v. de heemtuin bij de Waterkant en 
enkele loepjes voor excursies. 
Nieuw zijn de extracomptabele huurinkomsten van Stichting Heemtuinen voor 
gebruik van de Waterkant. Deze  opbrengsten zijn voor Stichting Veldstudies en 
voor ons en staan op een spaarrekening t.b.v. toekomstige kosten van de 
Waterkant. 
 
Kosten 
De kosten van het tijdschrift en de verzending zijn onze grootste kostenpost. Er 
zijn net als in eerdere jaren twee Oevers uitgebracht en een kalender in 
kleurendruk. De kosten van deze uitgaven zijn de laatste jaren lager dan in 
verleden omdat het drukken en verzenden door één partij wordt uitgevoerd.  
Vergoeding vrijwilligers was op € 1.250,- begroot, maar uiteindelijk is er € 
2.000,- uitbetaald omdat we meer financiële ruimte hadden. Deels is dit 
uitgekeerd in de vorm van een vast bedrag van € 60,- per persoon (die 
werkzaam was in de eerste maanden van het jaar) en deels later in het jaar na 
rato het aantal gewerkte uren. 

Positief resultaat 
Het voordelige resultaat kwam toch nog onverwachts omdat de contributie 
opbrengsten de laatste jaren fluctueren. En op vaste subsidies kunnen niet meer 
rekenen. We zijn hierdoor 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. Giften en contributie aan de vereniging zijn aftrekbaar voor de 
inkomsten belasting. 
Verder danken wij de Gemeente Amsterdam en Landschap Noord-Holland voor 
de fraaie subsidies. 
 
Balans 
Het jaar 2018 positief afgesloten. De kleine winst kon aan de reserves worden 
toegevoegd. Daarnaast is een bedrag aan kosten niet in rekening gebracht zodat 



de dit bedrag aan crediteren konden laten vrijvallen. Er is een reserve groot 
onderhoud van € 5.000,- en reserve huur € 675,- op de balans opgenomen.  
 
Begroting 
Naast de cijfers over 2018 staat een begroting over 2019 met een negatief 
resultaat.  
Vol goede moed hopen we dat de donaties weer aan zullen trekken. We zijn van 
plan om de leden eerder te vragen om de contributie 2019 over te maken.   
 
Ruud Jansen, penningmeester  
 

Contributie 2019 

Wij vragen u/jou om de contributie 2019 (minimaal € 12,50) over te maken op 
rekening NL47 INGB 0004068809 van 'De Oeverlanden Blijven' te Amsterdam.   

 


