Verantwoording van de Staat van baten en lasten over het jaar 2012
In 2012 konden we ons verheugen in een schenking. Deze schenking is mogelijk gemaakt doordat we
de ANBI status hebben. We zullen deze schenking geheel gebruiken ten dienste van vogels in de
meest brede zin van het woord.
BATEN
De eerste posten spreken voor zich: 77 leden die elk 15,= betalen . Als iemand halverwege het jaar lid
wordt bedraagt het lidmaatschap 7,50.
We lenen de aanhanger uit tegen een kleine bijdrage in de kosten, die geheel ten goede komt aan de
vereniging.
De rente opbrengsten zijn aan de hoge kant doordat we gedurende enige tijd een grote som geld op
onze spaarrekening hadden staan. Dit geld was gelabeld: het moest gebruikt worden voor het herstel
van de eilandjes voor de vogelkijkhut bij de Oelemars (zie jaarverslag 2011).
De bijzondere activiteiten betreffen een bijdrage van de leden om deze activiteiten te kunnen
realiseren. Op deze wijze wordt ook het nodige gedaan om het verenigingsleven op peil te houden.
Te denken valt aan een barbecue. Aan de uitgaven kant staan de werkelijk gemaakte kosten onder
extra ledenactiviteit en bijzondere activiteit.
Excursie Zeeland: dit is een excursie, bedoeld om de vogelkennis op peil te houden (in Losser zijn
geen zeevogels te zien) en om het verenigingsgevoel te versterken. Dit bedrag is een voorschot van
de leden die later in zijn geheel gebruikt wordt voor de excursie.
LASTEN
Het bestuur kende dit jaar geen vergaderkosten; de vergadering waren bij bestuursleden thuis.
De grootste post van de bestuurskosten betreft de bankkosten (109,=)(voor het aanhouden van een
rekening en het automatisch innen van contributies).
In de Steenfabriek in Losser is in 2012 zes maal een ledenvergaderingen gehouden. Vanaf nu wordt in
het voorjaar van het volgende jaar de huur geïnd; waardoor het bedrag dit jaar laag uitvalt. In de
balans is dit bedrag opgenomen onder crediteuren (140,=).
Er is subsidie aangevraagd bij de Rabobank en toegekend (zie balans debiteuren 1750,=). Voordat het
bedrag wordt ontvangen zijn eerst kosten gemaakt (1077,=). Hierin begrepen is de aanschaf en
keuring van de aanhanger.
Er is een kleine overkapping gemaakt; voor behoud van de aanhanger(146,=).
Project Oelemars zijn uitgaven voor het aanbrengen van een beschoeiing om afkalven van de oever
tegen te gaan (162,=).
Voor het herstel van de eilandjes in de Oelemars moest nog € 1013,= aan de gemeente Losser
worden terug betaald.

Het geheel in ogenschouw nemend is het saldo op bankrekeningen met € 1293,96 afgenomen
(4282,81 - 3863,85 + 875,=)
Redenen zijn: Kosten aanhanger (1223,=), de baten zijn in 2013 te verwachten (1750,=)
Terugbetalen van 1013,= aan de gemeente Losser
Bijdrage in de bijzondere activiteiten van de vereniging van 773,25

Het Eigen Vermogen bestaat voor het grootste deel uit de volgende posten:
- banksaldi 3863,85
- een nog te ontvangen bedrag van de Rabobank 1750,=
- de waarde van de eigen aanhanger
Op inventaris wordt 20% per jaar afgeschreven van de aanschafwaarde; op de aanhanger 10%. De
afschrijving vindt plaats tot op € 0,=

Rudi Lanjouw,
Penningmeester VWG Losser

