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Boekhoudkundig hebben we in 2013 een positief resultaat behaald. 
Het project “Uitzichtplateau” is uitgesteld. De kosten van dit project bedragen € 12.225 inclusief het 
educatief programma. Het uitgangspunt bij dergelijke projecten is dat zij met externe middelen  
moeten worden gefinancierd. In 2013 hebben we voor dit project bijdragen van € 3250 ontvangen en 
is € 4666 toegezegd bij realisatie. Hiermee kan de bouw van het plateau worden gefinancierd. De 
realisatie zal voor het broedseizoen 2014 plaatsvinden. 
Door dat we deze bijdrage aan dit project in dit boekjaar hebben ontvangen, hebben we onze reserves 
niet hoeven aan te spreken. Zonder deze bijdrage zouden we op een negatief saldo zijn uitgekomen.  
De belangrijkste oorzaak van dit tekort zit hem niet zo zeer in de kosten van de activiteiten per 
portefeuille, maar in het feit dat we aanmerkelijk minder subsidies hebben ontvangen dan begroot. De 
oplossing willen wij zoeken in fondsenwerving. 

 
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 2013 
Activa Passiva 

Inventaris    €       2.384 Eigen vermogen  €       14.286 
Saldo Spaarrekening    €       9.000      
Saldo Beleggingsrekening    €          629   
Saldo Lopende rekening    €       2.196      
Saldo kas       €            77      

Totaal    €     14.286 Totaal  €       14.286 

Het balanstotaal van 2012 bedroeg € 13.207,67 Dit betekent geen wijziging van betekenis. 
 

Investeringen en afschrijvingen  
 Dit jaar hebben we voornamelijk gereedschap aangeschaft t.b.v. de diverse werkgroepen in totaal 

voor een waarde van € 973. Daarnaast hebben we een softwarepakket voor een bedrag van        
€ 250 aangeschaft om met de nieuwe SEPA procedures te kunnen incasseren  

 Sinds 2009 hebben we voor een nieuwwaarde van € 4641 aangeschaft. Hierop wordt dit jaar € 718 
afgeschreven. De restwaarde is € 2.384. 
 

 

Staat van Baten en Lasten  2013 
INKOMSTEN UITGAVEN 

Contributies  €    3.575 Informeren  €      1.974 

Donatie en Sponsoring  €       300 Beleven en Leren  €      1.329  

Subsidies (project bijdragen)  €    3.250  Werkgroepen  €      1.831  

Rente inkomsten  €       153 Projecten  €             0   

Beleggingsinkomsten  €         30 Advies en Samenwerking  €         206  

  Kostenrekeningen  €      1.281 

  Bankkosten   €         113 

Subtotaal  €    7.308 Subtotaal  €      6.734 

Resultaat  €       575   
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Begroting en Prognose 

 
 Lidmaatschapsgelden: Er zijn per 31-12-2013 187 stemgerechtigde leden. Allen hebben hun 

contributie voldaan, 151 hebben ons gemachtigd voor incasso. Dit jaar zijn 10 nieuwe leden en 5 
huisgenootleden ingeschreven en 5 leden hebben opgezegd en 3 zijn overleden; 

 Donaties: In de vorm van geleverde software hebben we een donatie van € 250 ontvangen van 
ICK-Software Den Haag en VNM heeft dit jaar een persoonlijke gift van € 50,00 ontvangen; 

 Subsidies: T.b.v. Project “Uitzicht Plateau Den Opslag” hebben we € 3.250 ontvangen en is  € 
4.666 toegezegd. 

 De beleggingsrekening van Triodos heeft € 4,50 koersresultaat opgeleverd en € 25,- als gevolg 
van de actie waaraan we hebben deelgenomen. 

 

 

 Egelsporen: Een belangrijke uitgave is ons verenigingsblad “Egelsporen” (portefeuille Beleven en 
Leren), 230 stuks zijn in maart gedrukt. Ten behoeve van de najaarseditie zijn er 250 stuks 
gedrukt. 165 stuks zijn bestemd voor abonnees, de rest voor promotiedoeleinden (z.g. 
inkijkexemplaren worden ter inzage gelegd op plaatsen waar je zoveel mogelijk relevant publiek 
kunt verwachten zoals gemeentehuis, bibliotheek, artsenpraktijken, campings, 
horecagelegenheden enz.) De advertenties brengen € 240 op, dit jaar is  hiervan € 120,- 
ontvangen.  

 

INKOMSTEN 
Grootboek Rekening Begroot 2013 Werkelijk 2013 Prognose 2014 

Contributies  €                   3.500   €               3.575   €             3.800  

Donatie en Sponsoring  €                   4.500  €                  300   €                500  

Subsidie en projectbijdragen  €                 13.000  €               3.250  €             5.200 

Rente en Koerswinst  €                      150   €                  183   €                150  

Cursus- en entreegelden   €                      500   €                      0  €                   0 

Fondsen werving    €             5.250 

Saldo  €                 21.650  €               7.308  €           14.900 

    

UITGAVEN 

Grootboek Rekening Begroot 2013 Werkelijk 2013 Prognose 2014 

Informeren   €                 2.500       €              1.974    €            1.900  

Beleven en Leren   €                 2.000     €              1.329  €            1.700 

Werkgroepen   €                 2.000    €              1.831  €            1.800 

Projecten   €               13.000   €                     0  €            7.950 

Advies & Samenwerking   €                    500   €                 206  €               200 

Bestuurskosten   €                 1.500    €              1.281   €            1.200  

Bankkosten   €                    150    €                 113   €               150  

Saldo    €              21.650   €              6.733  €          14.900 

Resultaat     €                 575  €                   0 


