
 
 

 

Verantwoording van de Staat van baten en lasten over het jaar 2013 
Kleine bedragen zijn niet in de verantwoording opgenomen, bedragen zijn naar beneden afgerond op hele 

euro's. 

 

BATEN 

Omdat in 2013 het aantal leden met 8 toenam hebben we een licht hogere contributie bijdrage 

ontvangen dan begroot (+ 127,=). Het bedrag aan donaties nam licht af. 

Een aantal leden geeft meer dan de contributie bedraagt; deze bedragen zijn onder giften geboekt. 

Er is een bijdrage ontvangen van 500,=  voor inventarisatiewerkzaamheden (onderzoek). 

Er is voor 67,= aan nestkasten verkocht. 

Onze aanhanger is gesponsord met 1750,= 

De kosten van de excursie zijn geheel verrekend met de opbrengsten (in 2012 was al 850,= 

ontvangen). 

Bij de bijzondere baten vormen de renteopbrengsten de grootste post (66,=). 

 

LASTEN 

De bestuurskosten bestaan voor meer dan de helft uit bankkosten (118,=). Verder is een groot deel 

besteed aan het omzetten van het systeem naar SEPA (20,=) en het versturen van herinneringen 

(20,=). 

De vergaderingen bestonden uit periodieke ledenvergaderingen en de ALV in maart. 

Door stijgende kosten is een eenmalige bijdrage (250,=) gegeven aan het ringstation voor onderzoek 

naar trekvogels en is de jaarlijkse bijdrage verhoogd van 200,= naar 250,= 

Het grootste deel van het geld voor bescherming is besteed aan een nieuw Ooievaarsnest aan de 

Schoklandweg. 

Aan educatie zijn uitgaven gedaan in de vorm van de Euro birdwatch en een foto expositie in de 

vogelkijkhut bij de Oelemars. 

De totale excursie kosten bedroegen 3404,= 

Sovon is bezig met het inventariseren van heel Nederland op het voorkomen van vogels. Wij hebben 

voor het realiseren van de vogelatlas, die hiervan het resultaat zal zijn, een bijdrage gegeven van 

500,= (bijzondere kosten) 

 

Er is dit jaar een toename van het eigen vermogen gerealiseerd van 6548,= naar 6741,= 

De afschrijving op de aanhanger en inventaris bedroegen 200,= resp. 50,=  

Het banksaldo nam toe van 3863,= naar 5181,= omdat de bijdrage voor de aanhanger is ontvangen. 

De post crediteuren bestaat uit een nog niet betaalde rekening van de Steenfabriek (140,=) en 

vooruit ontvangen contributies (105,=). 

 


