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Korte Jaarrekening van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. over 2016 
 
In 2016 heeft de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. evenveel uitgegeven als dat er is ingekomen. We 
hadden financieel gezien een stabiel jaar en zijn een gezonde vereniging met 230 leden en een goede financiële 
positie. Het streven naar structurele inkomsten en het beperken van de uitgaven heeft dit jaar, samen met het feit 
dat we geen incidentele inkomstenschommelingen van betekenis hebben gehad, hiertoe geleid. Deze stabiliteit is 
onder meer van belang omdat het kosteloos voeren van procedures een maximaal banksaldo van € 10.000 
toelaat, een norm waaraan we voldoen. 
De doelstelling van afgelopen jaar om meer middelen ten goede te laten komen aan enkele doelen van VNMH, 
zoals PR, jeugdactiviteiten en natuurwerkgroepen zijn gerealiseerd. 
Deze Jaarrekening voldoet aan de eisen van ANBI en wordt op de website gepubliceerd.  
Alle bedragen in dit jaaroverzicht zijn bedragen in Euro’s (€) 
Dank zijn we tenslotte verschuldigd aan Administratiekantoor Pieter Denissen die ons met raad en daad 
belangeloos heeft bijgestaan. 
Floris van Ginneken, penningmeester  

 

Balans 31-12-2015 31-12-2016 

Activa   

Financiële vaste activa   

Kas 315 118 

Lopende rekening Rabobank 4.236 2.574 

Spaarrekening Rabobank    2.000    2.000 

Beleggingsrekening Triodosbank  3.186   5.135  

Totaal activa 9.737 9.827 

Passiva   

Ondernemingsvermogen 9.737 9.827 

Totaal passiva 9.737 9.827 

 
De balanssituatie is ten opzichte van vorig jaar stabiel gebleven, er is sprake van een gezonde situatie 
Triodos beleggingsrekening: We voeren een terughoudend beleid, vaste bedragen per maand gespreid over 

drie fondsen en de beleggingsresultaten  worden opnieuw belegd. 
De totale waarde bedraagt per 31-12-2016 € 5.134,53, dit jaar hebben we € 1.800 ingelegd, d.w.z. dat is 
afgeschreven van onze rekening. Het beleggingsresultaat bedroeg € 148,37 
Inventaris:  investeringen en afschrijvingen zijn niet opgenomen in de balans, omdat die kosten direct aan 

betreffende grootboekrekening zijn toegerekend. Onze Vereniging beschikt, gerekend vanaf 2009, over een 
inventaris met een nieuwwaarde van  € 6.861 en waarvan de restwaarde € 3.560 bedraagt. 
NB: In de jaarstukken van 2015 is een kleine fout geconstateerd waardoor de balans 2015 met € 25,-is bijgesteld. 

 

Winst en verliesrekening 2015 2016 

  Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven 

0 Vaste activa 1.809 559 1.809 9 
1 Financiële Rekeningen 1.600 2.850 97 1.923 
4 Kosten rekeningen 121 1.301 0 1.462 
5 Uitvoering 1) 5.360 9.626 1.693 5.227 
6 Projecten 5.384 0 276 629 
7 Ontvangsten 2) 5.580 75 6.278 815 

 Totaal 19.853 14.412 10.154 10.065 

 Winst: 5.442  89  

Het resultaat is neutraal, in 2016 waren de inkomsten € 89 meer dan de uitgaven. 
1) Onder “Uitvoering” verstaan we de inkomsten en uitgaven van de portefeuilles Informeren, Beleven en 

Leren, Natuurwerkgroepen en Advies en Samenwerking  
2) “Ontvangsten” is de rubriek die bestaat uit contributies, donaties, rente- en beleggingsinkomsten.  

N.B.: Onder “Inkomsten” verstaan we de totalen van de gelijknamige kolommen. 
 
Om deze resultaten toe te lichten en te kunnen vergelijken met de begroting hebben we hierna een indeling per 
portefeuille gemaakt.  
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Resultaat per Portefeuille 2016 en begrotingsvergelijk 

  Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting 2016 

1 Informeren 336 2.299 -1.963 -1.800 
2 Beleven en Leren 827 1.519 -692 -1.100 
3 Veldwerk 286 1.189 -903 -150 
4 Advies en Samenwerking 521 220 300 -900 
5 Projecten 0 629 -629 -800 
6 Beheer 0 1.462 -1.462 -1.100 
7 Financiën 8.185 2.747 5.438 5.850 

 Totaal: 10.154 10.065 89 0 

We zien hier een positief resultaat. 
1 Informeren: Resultaat geeft kleine overschrijding vanwege de aanloop van de viering van het 25-jarig 

bestaan dat het komende jaar gaat plaatsvinden.  
2 Beleven en Leren: Inkomsten zijn belangrijk hoger dan was begroot, voornamelijk door de toegenomen 

inkomsten uit lezingen en excursies (deelname niet-leden) en vanwege de bijdrage Rabobank-actie 
3 Veldwerk (voorheen “Werkgroepen”): De kosten van de hieronder vallende werkgroepen wordt 

doorgaans vergoed door de landschapsbeheerders, gemeente of door houtopbrengst.   Maar niet alle 
kosten worden vergoed, te denken valt hierbij aan kosten voor trainingen, schade aan privé ingezet 
materieel, drukkosten jaarverslagen, aanschaf materieel, opzetten van dieren e.d.  

4 Advies en Samenwerking: Vanwege het “Kosteloos procederen” en positieve resultaten  (procedures 

gewonnen) hebben we de onkosten van voorgaande jaar teruggekregen. De gebudgetteerde reserves 
hebben we niet hoeven aan te spreken.  

5 Projecten: hebben dit jaar niet plaatsgevonden. Wat blijft staan is de eerder geplande opening van het 

Uitzichtplateau 
6 Beheer: geeft een kleine overschrijding te zien i.v.m. met toegenomen kosten 
7 Financiën: Hieronder zijn de posten begrepen die gezamenlijk het inkomen opleveren die niet onder de 

overige portefeuilles vallen. Deze groep is duidelijk positief afgesloten. 
 

Begroting 2017 
Hierbij de begroting, verdeeld per portefeuille.  
In dit overzicht wordt het resultaat van 2016 gelegd naast de begroting van 2017 en de voorgestelde begroting 
2016. Deze begroting is samengesteld uit de deelbegrotingen per portefeuille. 
 

Resultaat en Begroting per Portefeuille 2016 2017 

Pnr: Portefeuille: Begroting Begroting 

1 Informeren -1.800 -1.400 
2 Beleven en Leren -1.100 -1.550 
3 Werkgroepen -150 -300 
4 Advies en Samenwerking -900 -1.600 
5 Projecten -800 -9.600 
6 Beheer -1.100 -2.060 
7 Financiën 5.850 16.510 

 Totaal: 0 0 

Per portefeuille: 
1 Informeren: Jaarprogramma   

In het komende jaar wordt het 25 jarig bestaan gevierd, zie projecten onder 5;  
2 Beleven en Leren: Deze post wordt iets uitgebreid i.v.m. meer jeugdactiviteiten; 
3 Veldwerk: De activiteiten van de natuurwerkgroepen worden in het algemeen vergoed door gemeente 

en andere instanties. Meer overleg met coördinatoren om ook financiën af te stemmen.   
4 Advies en Samenwerking: In principe hoeven hiervoor vanwege het “Kosteloos procederen” met 

positieve resultaten (procedures gewonnen) geen kosten gemaakt te worden. Vanwege het lopen van 
risico is een post van  € 1600 in de begroting opgenomen ten behoeve van enkele te verwachten zaken. 

5 Projecten: Voor het komende jaar zijn de volgende projecten relevant. 

 Uitzichtplateau restant budget is bestemd voor een educatief programma door portefeuille B&L.  

 Honk en Box: Een van onze leden heeft aan de VNMH omniet een gebouwtje (ca. 30 m2) 

beschikbaar gesteld als (jeugd-) honk en een box voor opslag. De ruimtes zijn opgeknapt en 
geschikt gemaakt voor gebruik. Hiervoor is een budget van € 1.000, € 500 in 2016 besteed. 

 25-jarig bestaan: Lustrumviering met deelprojecten Symposium en  Natuurmarkt. De begroting van 

deze festiviteiten is geraamd op € 6.000 waarvoor fondsen moeten worden  verworven. 

 Natuurbelevingspad: Hiervoor is budget van € 3000 geraamd waarvoor financiering is gevonden. 

Bij nieuwe projecten zal de financiering onderdeel van het project zijn met als uitgangspunt dat deze 
kostendekkend worden gerealiseerd. 

6 Beheer: De beheerskosten zijn iets toegenomen en uitgebreid i.v.m. exploitatie Jeugdhonk. 
7 Financiën: Geeft een toename van inkomsten te zien om de toegenomen kosten te kunnen dekken, met 

name van de projecten in het kader van het 25 jarig bestaan. 


