
 
Toelichting Jaarrekening 2019 
 

Opbrengsten 
De opbrengsten uit lidmaatschap en donaties namen in 2019 toe van € 9.400,- 
naar €9.700,-. Deze groei is te danken aan een fraaie bijdrage van € 1.250,- van 
Stichting Nieuw en Meer. Het was echter minder dan we hadden begroot. Naast 
contributies zijn er nauwelijks andere bronnen. Een gemeentelijk subsidie voor 
terreinonderhoud ontvangen we al niet meer sinds 2016.  
De extracomptabele huurinkomsten van Stichting Heemtuinen voor het gebruik 
van de Waterkant bedroegen € 2.775,-. Deze  opbrengsten zijn zowel voor de 
Vereniging als voor Stichting Veldstudies en staan op een aparte spaarrekening 
t.b.v. toekomstige kosten van de Waterkant. 
 
Kosten 
De kosten van het drukken en verzenden van het tijdschrift en de kalender 
vormen onze grootste kostenpost. Er zijn net als in eerdere jaren twee Oevers 
uitgebracht en een kalender in kleurendruk. De kosten van deze uitgaven 
beslaan 2/3 van de inkomsten. Dit is moeilijk vol te houden omdat er ook andere 
doelen zijn waaraan we geld willen besteden. De Vergoeding beheervrijwilligers 
is met € 2.500,-  dook een forse kostenpost. We hebben net als vorig jaar een 
vast bedrag van € 60,- per vrijwilliger betaald en daarnaast een bedrag na rato 
het aantal gewerkte uren. Dit jaar hadden we gerechtelijke kosten i.v.m. ons 
bezwaar tegen onnodige bomenkap. Ons Buiten heeft de helft van deze kosten 
meebetaald. Eind dit jaar zijn er nestkastjes aangeschaft en opgehangen in de 
hoop dat mezen de eikenprocessierupsen zullen eten. 

Negatief resultaat 
Er was een resultaat begroot van € 1.000 negatief, maar door tegenvallende 
contributie inkomsten kwam het uiteindelijke resultaat uit op € 1.858,- negatief. 
 
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. 
 
Balans 
Het jaar 2019 is negatief afgesloten. Dit verlies kon worden opgevangen vanuit 
onze vrije reserve. De reserve huur is bestemd voor toekomstige kosten voor de 
Waterkant en is alleen te besteden in overleg met de Stichting Veldstudies. 
 
Begroting 
Door het negatieve resultaat over 2019 moesten er een keuzes worden gemaakt 
voor het jaar 2020. Er is gekozen om de kalender 2021 digitaal te maken. Dit 
scheelt een fors bedrag van € 2.900,-. De begroting over 2020 komt hierdoor 
positief uit. 
  
Ruud Jansen, penningmeester  
 


