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Jaarrekening van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. over het boekjaar 2015 
 
Dit jaar stond financieel gezien in het teken van het wegwerken van het begrotingstekort van vorig jaar en het 
streven naar een betere financiële positie. 
 
We kunnen concluderen dat we nu een gezonde vereniging zijn met 228 leden. Het tekort van voorgaande jaren 
is wegwerkt. We hebben meer inkomsten gegenereerd, terwijl de programma’s volledig zijn uitgevoerd en in een 
aantal opzichten zelfs zijn uitgebreid. De extra inkomsten waren voor een deel incidenteel en daarom moeten we 
blijven streven naar meer structurele inkomsten en het beperken van de uitgaven. 
De financiële positie van de vereniging is nu goed. Het voeren van juridische procedures staat hiermee op 
gespannen voet, omdat het kosteloos voeren van procedures een maximaal banksaldo van € 10.000 toelaat. 
Mede daarom hebben we besloten om meer middelen ten goede te laten komen aan de doelen VNMH, met name 
op het gebied van PR, jeugdactiviteiten en natuurwerkgroepen.  
 
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 31-12-2014 31-12-2015 

Activa 1)   

Financiële vaste activa   

Kas     104 315 

Lopende rekening Rabobank     329 4.236 

Spaarrekening Rabobank 2.000     2.000 

Beleggingsrekening Triodosbank 1.886         3.210  

Totaal activa 4.319 9.761 

 
Passiva 

  

Ondernemingsvermogen 4.319 9.761 

Totaal passiva 4.319 9.761 

1) Bij de Activa is de inventaris - investeringen en afschrijvingen - niet opgenomen, omdat die kosten direct 
aan betreffende grootboekrekening zijn toegerekend. De Vereniging beschikt, gerekend van af 2009, 
over een inventaris met een nieuwwaarde van € 7.300, de restwaarde hiervan bedraagt € 4.670.   

De balanssituatie is ten opzichte van vorig jaar verbeterd, er is sprake van een gezonde situatie 

 

Winst en verliesrekening 2015 2014 

  Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven 

0 Vaste activa 1.809 559 6.257 2.106 
1 Financiële Rekeningen 1.600 2.850 2.126 6.195 
4 Kosten rekeningen 121 1.301 57 1.050 
5 Uitvoering 1) 5.360 9.626 829 5.750 
6 Projecten 5.384 0 4.000 9.704 
7 Ontvangsten 2) 5.580 75 5.211 1.258 

 Totaal 19.853 14.412 18.480 26.063 

 Winst: 5.442   -7.583 

 
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. 
Het resultaat is positief. 
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Om deze resultaten toe te lichten en te kunnen vergelijken met de begroting hebben we hiervoor in de volgend 
paragraaf een iets andere indeling gemaakt, n.l. per Portefeuille.  

 

Resultaat per Portefeuille 2015 en begrotingsvergelijk 

  Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting 

1 Informeren 181 2934 -2753 -1400 
2 Beleven en Leren 3118 3762 -644 -900 
3 Werkgroepen 1140 2022 -882 -50 
4 Advies en Samenwerking 921 909 12 -400 
5 Projecten 5384 0 5384 -1010 
6 Beheer 121 1301 -1181 -950 
7 Financiën 8984 3484 5505 4710 

 Totaal: 19853 14412 5442 0 

We zien een positief resultaat tegenover een negatief resultaat vorig jaar. 
 
Per portefeuille: 
1 Informeren: Resultaat geeft overschrijding vanwege uitgaven die belangrijk meer waren door 

investeringen in marktkramen en geluidsinstallatie. Deze investeringen waren niet in begroting 2015 
opgenomen. 

2 Beleven en Leren: In- en uitgaven zijn belangrijk hoger vanwege de gegeven cursussen en vanwege de 

bijdrage Rabobank-actie 
3 Werkgroepen: Deze hebben meer uitgegeven als gevolg van de investering van een aanhangwagen, 

die niet was begroot. 
4 Advies en Samenwerking: Vanwege het “Kosteloos procederen” en positieve resultaten  (procedures 

gewonnen) zijn hiervoor geen kosten gemaakt 
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 2016 
Hierbij de begroting, verdeeld per portefeuille.  
In dit overzicht wordt het resultaat van 2015 gelegd naast de begroting van 2015 en de voorgestelde begroting 
2016. Deze begroting is samengesteld uit de deelbegrotingen per portefeuille. 
 

Resultaat en Begroting per Portefeuille 2015 2016 

Pnr: Portefeuille: Begroting Begroting 

1 Informeren -1400 -1800 
2 Beleven en Leren -900 -1100 
3 Werkgroepen -50 -150 
4 Advies en Samenwerking -400 -900 
5 Projecten -1010 -800 
6 Beheer -950 -1100 
7 Financiën 4710 5850 

 Totaal: 0 0 

Per portefeuille: 
1 Informeren: In komende jaar willen we meer aan PR doen 
2 Beleven en Leren: Deze post wordt iets uitgebreid i.v.m. meer jeugdactiviteiten; 
3 Werkgroepen: De activiteiten van de natuurwerkgroepen zullen in het algemeen worden vergoed door 

gemeente en andere instanties. 
4 Advies en Samenwerking: In principe hoeven hiervoor vanwege het “Kosteloos procederen” en bij 

positieve resultaten  (procedures gewonnen), geen kosten te maken. We lopen echter wel het risico van 
veroordeling tot vergoeding van proceskosten. Daarvoor is een post van € 900 in de begroting 
opgenomen.  

5 Projecten: De eerder geplande opening van het Uitzichtplateau zal dit jaar worden gerealiseerd. Verder 

zijn er geen projecten in voorbereiding of uitvoering. Als zich nieuwe projecten aandienen, zal de 
financiering onderdeel van het project zijn met als uitgangspunt dat deze kostendekkend worden 
gerealiseerd. 

6 Beheer: De beheerskosten zijn iets toegenomen 
7 Financiën: Geeft een toename van inkomsten te zien om de toegenomen kosten te kunnen dekken 
 


