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Kort Financieel Verslag VNMH 2014 

 

Staat van Baten en Lasten  2014 
INKOMSTEN UITGAVEN 

Advertentie inkomsten €       440 Informeren  €     2.205 

Entreegelden €         55 Beleven en Leren  €     1.434  

Houtverkoop (2013 en 2014) €    1.659 Werkgroepen  €     1.860  

Donatie en Sponsoring  €       100 Advies en Samenwerking  €     1.677  

Subsidies €    4.000 Projecten  €     9.704   

Contributies e.a.  €    3.905 Kostenrekeningen  €        888 

Rente inkomsten  €       106 Bankkosten €        162  

Subtotaal  €  10.265 Subtotaal  €   17.930 

Resultaat      €    -7.665 

 
Toelichting inkomsten: 
 Lidmaatschapsgelden: Er zijn nu 206 stemgerechtigde leden. Op 2 na hebben allen hun contributie 

voldaan, 161 hebben ons gemachtigd voor incasso. Dit jaar zijn 23 nieuwe leden en 4 
huisgenootleden ingeschreven en 8 leden hebben opgezegd; 

 Donaties: We hebben € 100 donatie ontvangen voor de start van het “Procedurefonds”; 

 Subsidies: T.b.v. Project “Uitzicht Plateau Den Opslag” hebben we € 4.000 ontvangen; 

 De beleggingsrekening van Triodos heeft per 8-12-2014 vanaf de start in juli 2013 een 
waardevermeerdering opgeleverd van  € 101.71 op een inleg van € 1.700. (5,98 % in 17 
maanden). 

 

Toelichting uitgaven: 
 Egelsporen: hiervan zijn er in maart 250 stuks gedrukt en in september 220. 140 stuks zijn 

bestemd voor abonnees, de rest voor promotiedoeleinden. 

 Advies en Samenwerking: In verband met aangespannen procedures heeft de werkgroep 
“Ruimtelijke Ordening” dit jaar € 1.302 uitgegeven. Dit was niet begroot. 

 Project “Uitzichtplateau”: Totaal kosten € 10.244,20, waarvan gesubsidieerd € 7.250. Voor 
rekening VNMH € 2.994,20. In 2012 is hiervan € 540 betaald, € 2.454,20 heeft betrekking op dit 
boekjaar. 
 

Het totale resultaat is als volgt te verklaren. De inkomsten, de kosten van beheer en de portefeuilles 
komen goed overeen met de begroting, met uitzondering van Advies en Samenwerking. Vanwege de 
gemaakte procedurekosten  liggen deze € 1.300 boven de begroting. De projecten overschrijden de 
kosten voor dit jaar met € 2.500 en vorig jaar hebben we subsidies ontvangen à € 3.250 die dit jaar is 
uitgegeven. Tenslotte hadden we geraamd donatie en sponsoring  à € 500 te ontvangen. 

 

Balans:  
Zoals hierboven aangegeven is het balanstotaal ten opzichte van 2013 afgenomen met € 7.902 

BALANS 2014 
Activa Passiva 

Inventaris    €       1.815 Eigen vermogen  €       6.134 
Saldo Spaarrekening    €       2.000      
Saldo Beleggingsrekening    €       1.886   
Saldo Lopende rekening    €          329      
Saldo kas       €          104      

Totaal    €       6.134 Totaal  €       6.134 
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Investeringen en afschrijvingen  
 Dit jaar hebben we geen investeringen gedaan. De nieuwwaarde van de aanschaffingen blijft dus  

€ 4641. Hierop wordt dit jaar € 740 afgeschreven, de restwaarde is € 1.815. 

 

Begroting en Prognose 
INKOMSTEN 

 
 Begroot 2014 Werkelijk 2014 Begroting 2015 

51 Advertenties en Nestkastenverkoop  €       440 €      550 

52 Entreegelden Verkoop foto`s  €         55 €      700 

53 Houtverkoop c.q. bijdrage Gem.  €    1.659 €      200 

54 Donatie en Sponsoring   €       100 0 
60 Subsidies €    5.200 €    4.000 0 
70 Contributies e.a. €    3.800  €    3.905 €   4.910 
70 Rente inkomsten €       150  €       106  
 Donatie, Sponsoring en Fondsen €    5.750   

 Totaal €  14.900  €  10.265 €   6.360 

 

UITGAVEN 

 
 Begroot 2014 Werkelijk 2014 Begroting 2015 

51 Informeren €    1.900  €     2.205 €    1.950 

52 Beleven en Leren €    1.700  €     1.434  €    1.600 

53 Werkgroepen €    1.800  €     1.860  €       250 

54 Advies en Samenwerking €       200  €     1.677  €       400 
60 Projecten €    7.950  €     9.704   €    1.010 
40 Kostenrekeningen €    1.200  €        888 €       950 
70 Bankkosten €       150 €        162  €       200 

 Totaal €  14.900  €   17.930 €    6.360 

 Resultaat 0   €    -7.665 0 

 
Toelichting op begroting 2015: 
Sinds enige jaren verkeert de VNMH in een dilemma tussen het hebben van financiële 

reservemiddelen versus deze aanwenden ten behoeve van natuur, milieu en landschap. Dit jaar 

hebben we daarom het Uitzichtplateau gerealiseerd. Staatsbosbeheer zal deze toren volgens 

afspraak overnemen met een voor ons budgetneutraal resultaat. Daarnaast hebben we enkele 

procedures aangespannen en onze overige activiteiten in volle omvang voortgezet met als resultaat, 

een succesvol verenigingsjaar met veel activiteiten en 26 nieuwe leden.  

Om onze kernactiviteiten optimaal te blijven uitvoeren zullen we meer inkomsten moeten genereren. 

Dit doen we enerzijds door in algemene zin een contributieverhoging voor te stellen. Anderzijds door 

de budgettering van de “Portefeuilles” verder vorm te gegeven waarbij we ook aandacht schenken aan 

het genereren van inkomsten per portefeuille. Zo heeft de Natuurwerkgroep in het afgelopen jaar haar 

eigen financiële verantwoording genomen en voldoende inkomen gegenereerd, met een klein positief 

resultaat ten gunste van de verenigingskas als resultaat. Wij willen deze werkwijze voor alle 

portefeuilles verder uitbouwen en zoeken naar nieuwe en aanvullende wegen. 

Floris van Ginneken, penningmeester 


