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Floris van Ginneken, penningmeester 
 
Er is dit jaar meer besteed aan “Lezingen en excursies”. Voor het project ” D’n Boogerd” zijn in dit jaar 
de voorziene uitgestelde betalingen gedaan. Daardoor is er een negatief resultaat behaald. 
 
Vanwege de projecten en activiteiten die op stapel staan wordt er in de prognose 2013 onder meer 
met het volgende rekening gehouden: 

• Project “Het bewaarde Land”. Een project om scholieren bij de natuur te betrekken. We hebben 
besloten om hier een actieve bijdrage van € 10,- per leerling aan te verlenen; 

• We hebben een Workshop “Natuurfotografie” voor leden en niet leden gepland. Leden betalen 
€ 20,- en niet leden € 25,-  We denken hiermee quitte te spelen; 

• Dit jaar gaan we een promotiefolder uitgeven. We hebben hier € 250,- uitgetrokken. Het is de 
bedoeling hiervoor subsidie te verkrijgen; 

• Het project “Uitzichtplateau”. De kosten van dit project bedragen € 12.225. Van dit bedrag is  
€ 4.400 toegezegd. Aan verwerving van het restantbedrag wordt gewerkt; 

• Er is een subsidie aangevraagd uit het “Vrijwilligersfonds” van de gemeente voor de aanschaf van 
een ruwterreinmaaier. De kosten hiervan bedragen € 2.650 De kosten van onderhoud dienen 
vergoed te worden ter waarde van € 250 per jaar; 

• Subsidie aangevraagd uit het gemeentelijke “Waarderingsfonds” vanwege de vele werkzaamheden 
die door de Natuurwerkgroep wordt uitgevoerd met daaruit voortvloeiende kosten ten bedrage van 
€ 1.000; 

• Er is een post gereserveerd voor de Werkgroep Ruimtelijke Ordening; 

• Bestuurskosten gaan mogelijke omhoog i.v.m. IBAN-aanpassingen. 
 

 
 Het balanstotaal van 2011 bedroeg € 16.971. Geen wijziging van betekenis, het verschil wordt bij 

“inkomsten” verklaard. 
 

 
 Om het kosteninzicht van de projecten en andere grootboekrekeningen te verbeteren hebben wij 

zowel de uitgaven als de inkomsten op het zelfde grootboeknummer geboekt. Zo zijn b.v. subsidies 
en entreegelden geboekt als inkomsten op het betreffende grootboeknummer c.q. project.  

 

BALANS 2012 

Activa Passiva 
Inventaris    €     1.879 Eigen vermogen  €  13.208 
Saldo Spaarrekening    €   10.000      
Saldo Lopende rekening    €     1.285            
Saldo kas       €          44      

Totaal    €   13.208  Totaal  €  13.208 

Staat van Baten en Lasten 2012 

INKOMSTEN UITGAVEN 
Contributies  €    3.370 Informeren en Beleven  €    3.394  

Subsidies en Donaties  €       150 Projecten  €    2.475  

Rente inkomsten  €       152  Bestuurskosten  €       888  

  Bankkosten  €       109  

Subtotaal  €    3.672 Subtotaal  €    6.866  

Saldo     €   -3.194 
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• Subsidie: T.b.v. Project “D’n Boogerd” hebben we van de Provincie Noord-Brabant een 
subsidie ontvangen. Het project is uitgevoerd in 2011 en afgerond in 2012. Van de RABO-
bank hebben we een kleine donatie ontvangen 

•    Lidmaatschapsgelden: Er zijn nu 181 stemgerechtigde leden en allen hebben voldaan. Dit 
jaar zijn 7 nieuwe leden en 3 huisgenootleden ingeschreven, 4 leden hebben hun 
lidmaatschap opgezegd.  
 

 

• Investeringen: Dit jaar hebben we weinig aangeschaft, alleen een printer en geluidsboxen 
voor presentatiedoeleinden. Er loopt er een aanvraag bij de gemeente voor de aanschaf van 
een ruwterreinmaaier. 

• Egelsporen: Een belangrijke uitgave is ons verenigingsblad “Egelsporen” 250 stuks in maart 
en 230 stuks in september. 165 voor abonnees, de rest is bestemd voor promotie doeleinden 
(z.g. inkijkexemplaren) die ter inzage worden gelegd op plaatsen waar je zoveel mogelijk 
relevant publiek kunt verwachten zoals gemeentehuis, bibliotheek, artsenpraktijken, 
campings, horecagelegenheden enz. De advertenties hebben € 205,- opgebracht en € 90,- 
moet nog worden voldaan. 

 

INKOMSTEN 

2012 2013 

Grootboek Rekening 
Begroot Werkelijk Begroot 

2012 2012 2013 

Contributies  €          3.400   €         3.370  €          3.500  

Subsidies en Donaties  €             100   €            150   €        17.500  

Rente inkomsten  €             150   €            152   €             150  

Cursus- en entreegelden   €                 0   €                0   €             500 

Saldo  €          3.650  €         3.672  €        21.650  

        

UITGAVEN 

2012 2013 
Grootboek Rekening Begroot Werkelijk Begroot 

  2012 2012 2013 

Informeren en Beleven  €          2.500   €          3.394    €          4.500  

Projecten  €                 0   €          2.475  €        15.000 

Advies & Samenwerking    €             500 

Bestuurskosten  €          1.000   €             888   €          1.500  

Bankkosten  €             150   €             109   €             150  

Saldo  €          3.650  €          6.866   €        21.650 

Resultaat    €         -3.194   

  
       


