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De vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft als doel de bestudering en bescherming van de in het 

wild levende vogels in het werkgebied van de vereniging. Voor een nadere toelichting op het 

werkgebied en de werkgroepen wordt verwezen naar de website www.vwgzkl.nl. 

De administratie wordt bijgehouden in een zelf ontwikkelde applicatie in Excel. Voor het waarborgen 

van de continuïteit en het eenvoudiger kunnen overdragen aan een opvolger wordt in 2019 

onderzocht welk boekhoudpakket voor onze administratie aangeschaft zou kunnen worden. 

 

Henk Boersbroek en Eduard Hoek vormen de kascommissie voor 2018. Zij beoordelen de financiële 

administratie en de verantwoording daarvan op basis van een volledige inzage in de administratie. Op 

grond van haar bevindingen doet de kascommissie verslag aan de Algemene Ledenvergadering en 

geeft een advies in het kader van het verlenen van decharge voor het gevoerde financiële beleid.  

 

Onderstaand treft u aan de resultatenrekening, balans en begroting voor het boekjaar 2018 met 

toelichting aan.  

 

 

  

http://www.vwgzkl.nl/
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Resultatenrekening 2018 

In de resultatenrekening staan in de linker kolom de ontvangsten en de rechter kolom de uitgaven. Het 

totaal van beide kolommen dient gelijk te zijn. Een winst komt daarom in de kolom ‘uitgaven’ te staan 

en andersom. 

2017 2018 2017 2018

Archiefwerkzaamheden 837        

Bestuurskosten 1.292    761        

Contributie 2018 8.382     10.275  

Cursus 1.357    528       282        

Diversen 225       217       

Donaties 1.930     1.769    

Excursiekosten 58         8            

Fitis 2018 7.904    7.199     

Jeugdclub -        165       267        

Jubileumboek 528        250       

Kosten betalingsverkeer ING 267        

Lezingen 1.598    14          

Lidmaatschappen / Bijdragen 947       946        

Natuurkaart 63          133       

Website 241       120        

saldo winst -         -        -        3.308     

saldo verlies 2.047     -        -        -         

Totaal resultatenrekening 12.950   14.009  12.950  14.009   

Resultatenrekening
ontvangsten uitgaven

 

Naast bovengenoemde uitgaven ten laste of bate van het resultaat in 2018 is er geld uit het 

projectenfonds gebruikt voor het protesteren tegen de voorgenomen Modderloop in Hoofddorp en is 

bijgedragen aan  de regionale Vogeldag op 13 mei 2018 en aan de Vereniging Behoud de Polders 

Hillegom. 

Het verloop van de projectenfondsen is hieronder weergegeven.  

 

2017 2018 2017 2018

Projectenfonds -       -      1.250   2.357    

Projectenfonds Avifauna -       -      175      -       

ontvangsten uitgaven
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Toelichting op resultatenrekening 2018 

Uitgaven 

Archiefwerkzaamheden 

Door het overlijden van Hans Vader kwam zijn omvangrijke archief ter beschikking van de 

vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. In het bestuur was dat in 2018 aanleiding om de archivering van 

de vogelwerkgroep te agenderen. Temeer omdat naast het archief van Hans Vader (bestaande uit 

een dia- en foto-afdrukkencollectie, reeksen AWD-rapporten, veld-aantekeningen e.d.) ook de 

archieven van Gerard Traanberg (dagboeken), Freek Bloem (vogelgeluidsopnamen en een dia-

collectie), Menno Luikinga (omvangrijk en historisch waardevol ornithologisch archief van diverse 

verenigingen waar hij in actief was zoals NJN Haarlem, KNNV Haarlem, VWG Haarlem, 

Vogelringstation Cornelis van Lennep bestrijkend de jaren 1930-1980) en Chris van Deursen (Foto-

collectie vogel- en vlinderopnamen grotendeels uit Zuid-Kennemerland) gearchiveerd dienden te 

worden. Conclusie was dat er achterstand in de archivering was en dat daar actie op ondernomen 

moest worden. Daar kwam bij dat de Heimans en Thijsse Stichting door ruimtegebrek elders plek 

moest vinden voor de van ons daar ondergebrachte archieven. Ruud Vlek van de Heimans en Thijsse 

Stichting heeft de taak op zich genomen om de archieven te rubriceren en dusdanig te verpakken dat 

het de tand des tijds kan doorstaan. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor 2018 niet begroot 

maar bedragen voor dit jaar € 837. De Amsterdamse waterleidingduinen bij monde van Vincent van 

der Spek hebben toegezegd om de archiefkosten die betrekking hebben op de collectie van Hans 

Vader van de Amsterdamse waterleidingduinen (deels) voor haar rekening te willen nemen. Dit is nog 

niet meegenomen voor dit jaarverslag en kan in 2019 wellicht dus voor een bate zorgen. Als de 

archivering in kaart is gebracht, worden de totale archieven van de Heimans en Thijsse Stichting 

overgebracht naar het Noord-Hollands archief (Jansstraat, Haarlem) waar ze vanaf dan publiekelijk 

toegankelijk zijn. 

 

Bestuurskosten 

Deze kosten bestaan uit de nieuwjaarsreceptie, ledenavond en kosten voor het verzenden van de 

Fitis. De bestuursvergaderingen vinden tegenwoordig bij toerbeurt bij de bestuursleden thuis plaats 

dus die kosten zijn komen te vervallen. 

 

Fitis 

In 2017 werden alle kosten voor de Fitis toegerekend aan het desbetreffende jaar. Hierdoor werd een 

deel van de Fitiskosten uit 2016 in 2017 verantwoord. Vanaf 2018 worden de kosten toegerekend aan 

het bijbehorende boekjaar. In 2018 is uitgegeven aan de Fitis € 7.199. Door het groeiend ledenaantal 

is ook onderzocht wat de kosten zijn voor het drukken van extra exemplaren van de Fitis omdat dit 

alleen in cohorten van 50 stuks kan. De kosten hiervan zijn beperkt. 

 

Lidmaatschap en bijdragen 

Dit betreft de jaarlijkse bijdrage aan Stichting Vinkenbaan Mr Corn Van Lennep 1751 en stichting 

Vogelringstation AW-duinen voor elk € 400. Daarnaast contributie voor Sovon, SVN en de 

Hekslootpolder. 
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Inkomsten 

Contributie 

Voor 2018 is de contributie verhoogd zoals besloten in de Algemene ledenvergadering in het najaar 

van 2017. Dit verklaart deels de stijging van de contributie-inkomsten ten opzichte van 2017. 

Daarnaast hebben we in 2018 een behoorlijke aanwas van het ledenaantal gehad. Al met al een 

mooie ontwikkeling. 

 

Cursus 

In 2018 zijn er 2 cursussen afgerond, te weten de beginners- en de BMP-cursus. Daarnaast is de 

vervolgcursus gestart die nog doorloopt in 2019. 

 

Diversen 

In 2018 is dit een ontvangst. Dit is onder andere het gevolg van de verkoop van de boekencollectie 

van de heer Kottman. Na zijn overlijden hebben de erven de collectie ter beschikking gesteld aan de 

vereniging. Op de algemene ledenvergadering is dit ter verkoop aan de leden aangeboden. 

 

Jubileumboek 

Verkoop van het in 2015 uitgegeven jubileumboek Boek ‘Vrije Vogels, dynamiek in de vogelstand van 

Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer’ heeft in 2018 nog € 250 opgeleverd. 

 

Conclusie 

De contributieverhoging heeft bijgedragen aan het positieve resultaat over 2018. Daarnaast blijven de 

cursussen populair (er is zelfs een wachtlijst) en dit genereert extra inkomsten. De vogelwerkgroep 

Zuid-Kennemerland heeft niet de intentie om jaarlijks winst te maken maar kostenneutraal of een 

geringe winst is een goede basis. Uitgangspunt blijft bestudering en bescherming van vogels in ons 

werkgebied met voortdurende afweging van financiële mogelijkheden en risico’s. Uitgaande daarvan 

doen we het goed. 
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Balans 2018 

In de balans staan aan de linkerkant de bezittingen en vorderingen. Aan de rechterkant van de balans 

staan het eigen vermogen, reserveringen en vooruit ontvangen bedragen. Ook bij een balans moeten 

beide kolommen gelijk. 

 

 

2017 2018 2017 2018

Liquide middelen 38.518  42.528  

Waarborgsom PostNL 80         80         

Vooruitbetaalde kosten komende jaren 249       

Kapitaal 21.198  19.152  

Resultaat -2.046   3.308    

Crediteuren 3.065    6.374    

Projectenfonds 8.750    6.393    

Projectenfonds Avifauna 7.631    7.631    

Totaal 38.598  42.857  38.598  42.857  

passiva
Balans

activa

 

 

Toelichting op Balans 2018 

Activa 

Vooruitbetaalde kosten komende jaren (€ 249) 

In december 2018 heeft de secretaris zijn voorraad postzegels aangevuld om te gebruiken voor 2019 

en indien van toepassing latere jaren. Is dus wel uitgegeven in 2018 maar heeft betrekking op 2019.  

 

Passiva 

Crediteuren (€ 6.374) 

Deze post bestaat uit uitgaven betrekking hebbend op 2018, maar waarvoor we nog geen factuur 

hebben ontvangen, nog verschuldigde bedragen uit hoofde van het project "IJsvogelwanden in 

gemeente Bloemendaal", vooruit ontvangen contributie (betrekking hebbend op 2019) en ontvangen 

cursusgeld, waarvan de daadwerkelijke cursus geheel of gedeeltelijk in 2019 plaatsvindt.  

 

Nog te ontvangen facturen: 

Nog te ontvangen facturen betreft gemeente Haarlem voor de cursussen in 2018 (€ 282), portokosten 

voor de verzonden Fitis in december 2018 (€ 365) en een factuur van vogelwerkgroep Alkmaar e.o.  

(€ 120) voor de Reuzenalk (blad voor onze jeugdleden). 

 

IJsvogelwanden in gemeente Bloemendaal" 

Henny van Miltenburg beijvert zich om in de gemeente Bloemendaal de broedplekken voor ijsvogels 

uit te breiden. Hij heeft daartoe subsidie aangevraagd bij landschap Noord-Holland en Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland. Landschap Noord-Holland heeft € 1.803 toegezegd waarvan in 2018 reeds  

€ 1.442 is ontvangen (80%) en Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft in 2018 € 902 overgemaakt. 

Voor deze bedragen zijn in 2018 3 ijsvogelwanden gerealiseerd. De 4de wand wordt in 2019 

gerealiseerd. Per saldo resteert ultimo 2018 op onze balans nog een bedrag van € 52. In 2019 wordt 

de resterende € 361 door landschap Noord-Holland uitgekeerd. Hiervoor kan de laatste ijsvogelwand 
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worden gerealiseerd. Het daarna nog eventueel resterende bedrag mag door Henny naar eigen 

inzicht worden besteed aan een “vogelproject”. 

 

Cursusgeld 

In 2019 wordt de basiscursus gegeven, de fotografiecursus en de vervolgcursus (die in 2018 reeds is 

gestart) afgesloten. De hiervoor ontvangen bedragen (basis- en fotografiecursus) hebben geheel dan 

wel gedeeltelijk (vervolgcursus) betrekking op 2019. Deze bedragen zijn dus wel ontvangen in 2018 

maar hebben betrekking op 2019. Het betreft in totaal een bedrag van € 5.245. 

 

Vooruitbetaalde contributie 

Dit betreft leden die in 2018 reeds de verschuldigde contributie voor 2019 hebben voldaan. In totaal is 

dit een bedrag van € 210, dat wel in 2018 is ontvangen maar betrekking heeft op 2019. 

 

Diversen 

Per abuis is de betaling voor het kampje in 2019 van € 100 overgemaakt op rekening van de 

vogelwerkgroep in plaats van de rekening van Eduard Hoek. Dit wordt in januari 2019 op de rekening 

van Eduard gestort. 

 

Projectenfonds 

Het saldo van het projectenfonds is gedaald van € 8.750 eind 2017 naar € 6.393 eind 2018, een 

afname van € 2.357. Dit is onder te verdelen in 3 projecten: 

1. Protest tegen de Modderloop in Hoofddorp 

2. Bijdrage voor de regionale Vogeldag op 13 mei 2018 

3. Bijdrage voor vereniging behoud de polders Hillegom 

 

Toelichting 

1. Protest tegen de Modderloop in Hoofddorp (€ 1.564) 

In 2018 is een selecte groep uit de natuurbeschermingscommissie intensief bezig geweest met het 

protesteren tegen de voorgenomen Modderloop in Hoofddorp. Voorheen werd deze Modderloop 

gehouden in de eerste week van maart. Vanaf 2018 is het spektakel verhuisd naar een datum midden 

in het broedseizoen, omdat het, aldus een woordvoerder, ‘qua weer aangenamer is voor de 

deelnemers’, met als gevolg een grootschalige verstoring van het natuurlijke leven. Toen gesprekken 

met zowel Mud Masters als de gemeente Haarlemmermeer niets opleverde, restte niets anders dan 

een juridische procedure. Er werd een crowdfundactie opgestart waarop massaal werd gereageerd. 

Daarnaast heeft de vogelwerkgroep uit de projectenpot een bedrag bijgedragen waardoor de totale 

kosten waren gedekt. Helaas, tegen alle verwachting in, kreeg de organisatie van de rechter gelijk en 

kon de Modderloop doorgaan. In onderstaande tabel zijn kosten en baten weergegeven. 

 

Inkomsten uitgaven

crowdfundactie 3.573€    rapporten 1.307 

bijdrage projectenpot 1.564€    kosten website 31       

advocaatkosten (adviesgesprek) 254     

advocaatkosten 3.544 

totaal 5.136€    5.136  



__________________________________________________________________________________ 
8 

 

2. Bijdrage voor de regionale Vogeldag op 13 mei 2018 (€ 597) 

Op zondag 13 mei organiseerden we samen met het IVN en Landje van Gruijters een Regionale 

Vogeldag. De dag was in de Vogelweek van Vogelbescherming gepland en Fort benoorden 

Spaarndam was de uitvalsbasis. De vogelwerkgroep heeft bijgedragen aan dit succesvolle 

evenement. Omdat het de bedoeling is dat dit jaarlijks terugkeert, is hiermee in de begroting voor 2019 

rekening mee gehouden. 

 

3. Bijdrage voor Vereniging Behoud de Polders Hillegom (€ 197) 

Samen met Milieudefensie Haarlem, Stichting Duinbehoud en Behoud de Polders hebben we in 2018 

bijgedragen aan het opstellen van een tegenrapport door Vereniging Behoud de Polders Hillegom ten 

behoeve van de zienswijze voor de MER Duinpolderweg. De totale kosten ad € 787 zijn over de 4 

partijen verdeeld, ieder voor ¼ deel. 

 

De projectenpot is dus weliswaar met € 2.357 afgenomen, maar de bedragen zijn besteed aan 

projecten die allen onlosmakelijk zijn verbonden met de doelstellingen van onze vereniging; 

bestudering en bescherming van vogels in ons werkgebied.  

 

Resultaat 2018 (€ 3.308) 

Het positieve resultaat van 2018 van € 3.308 (inkomsten – uitgaven) moet worden toegerekend aan 

een balanspost. Voorstel van het bestuur is om het positieve resultaat als volgt te verdelen: 

 

 

 

Projectenpot 

In 2018 is de projecten pot gedaald van € 8.750 naar € 6.393. Voorstel is om € 2.357 van het positieve 

resultaat te gebruiken om de projectenpot weer op het niveau van 31 december 2017 te brengen van 

€ 8.750. 

 

Jubileum 2021 

In 2021 bestaat de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 70 jaar. Of het gevierd wordt, en zo ja hoe, is 

nog niet bekend op dit moment. Het lijkt het bestuur verstandig om van het positieve resultaat in 2018 

€ 750 te reserveren voor een mogelijke jubileumviering. Als er in 2019 en/of 2020 ook een positief 

resultaat zou zijn, zou deze post verder kunnen oplopen. 

 

Toevoegen aan Kapitaal 

Het overblijvende bedrag ad € 201 wordt toegevoegd aan het Kapitaal. 

Formeel is hiervoor toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering te houden op 10 april 

2019. Ervan uitgaande dat de leden instemmen, leidt dit tot onderstaande balanspositie. 

  

balanspost bedrag

projectenpot 2.357     

Jubileum 2021 750        

toevoegen aan Kapitaal 201        

totaal 3.308     



__________________________________________________________________________________ 
9 

 

 

 

 

 

 

Balans 31 december 2017

Activa Passiva

Liquide middelen 38.518         Kapitaal 19.152         

Waarborgsom PostNL 80                Crediteuren 3.065           

Projectenfonds 8.750           

Projectenfonds Avifauna 7.631           

Totaal 38.598         38.598         

Balans 31 december 2018 voor verdeling positief resultaat:

Activa Passiva

Liquide middelen 42.528         Kapitaal 19.152         

Waarborgsom PostNL 80                Crediteuren 6.374           

Vooruitbetaalde kosten komende jaren 249              Projectenfonds 8.750           

Projectenfonds -2.357          

Projectenfonds Avifauna 7.631           

Resultaat 3.308           

Totaal 42.857         42.857         

Balans 31 december 2018 na verdeling positief resultaat conform voorstel bestuur:

Activa Passiva

Liquide middelen 42.528         Kapitaal 19.152         

Waarborgsom PostNL 80                verdeling resultaat naar kapitaal 201              

Vooruitbetaalde kosten komende jaren 249              Crediteuren 6.374           

Projectenfonds 8.750           

Projectenfonds -2.357          

Aanvulling projectenfonds uit resultaat 2.357           

Projectenfonds Avifauna 7.631           

verdeling resultaat naar jubileum 2021 750              

Resultaat -               

Totaal 42.857         42.857          

Uiteindelijke balans 31 december 2018

Activa Passiva

Liquide middelen 42.528         Kapitaal 19.353         

Waarborgsom PostNL 80                Crediteuren 6.374           

Vooruitbetaalde kosten komende jaren 249              Projectenfonds 8.750           

Projectenfonds Avifauna 7.631           

Reservering jubileum 2021 750              

Totaal 42.857         42.857          
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Begroting versus werkelijke uitgaven 

 

Uitgaven begroting 2018 werkelijk 2018 verschil begroting 2019

Bestuurskosten / Vergaderingen 1.100 761                    -339        1.000

Lidmaatschappen / Bijdragen 1.000 946                    -54          1.000

Fitis 7.110 7.199                 89           7.450

Lezingen 500 14                      -486        1.000

Website 250 120                    -130        250

Jeugdclub (saldo) 200 267                    67           200

diverse uitgaven 200 42                      -158        250

excursiekosten 50 8                        -42          50

PR (saldo) 50 -                     -50          

archiefwerkzaamheden 837                    837         500

10.460€              10.194               -266        11.700€              

Inkomsten werkelijk 2018 verschil begroting 2019

Contributie 10.000 10.275               275         10.500

Donaties 1.500 1.769                 269         1.800

Verkoop jubileumboek 200 250                    50           -                      

Interest 0 -                     -          -                      

Cursus  (saldo) 1.255 1.075                 -180        900

Natuurkaart 55 133                    78           25

13.010 13.502               492         13.225

resultaat boekjaar 2.550 3.308 758 1.525

Projecten (saldo) 2.000 2.357                 357         1.000

Projectenfonds Avifauna 500 -                     -500        500

2.500 2.357 -143 1.500

Totaal 50 951 901 25
 

 

Toelichting op begroting versus werkelijke uitgaven 

Het resultaat boekjaar 2018 is 758 hoger dan begroot (3.308 – 2.550).  

Uitgaven 

Aan de uitgavenkant is de post archiefwerkzaamheden van € 837 een extra uitgave die niet was 

begroot. Daarnaast waren er meevallers. De bestuurskosten waren lager dan begroot doordat nu thuis 

bij de bestuursleden wordt vergaderd waardoor kosten voor huur worden bespaard (€ 1.100 versus  

€ 761), aan lezingen werd minder uitgegeven dan begroot, bij diverse uitgaven was er, naast de 

lasten, ook een bate als gevolg van de verkoop van de boekencollectie van de heer Kottman. Na zijn 

overlijden hebben de erven de collectie ter beschikking gesteld aan de vereniging. Op de algemene 

ledenvergadering is dit ter verkoop aan de leden aangeboden. Naast de wat kleinere mee- en 

tegenvallers is er uiteindelijk € 266 minder uitgegeven dan begroot. 
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Inkomsten 

Aan de inkomstenkant zien we dat vooral de contributie en donaties hoger zijn dan ingeschat (totaal  

€ 544). Naast de wat kleinere mee- en tegenvallers is er uiteindelijk € 492 meer ontvangen dan 

begroot.  

 

Dus er is € 266 minder uitgegeven en € 492 meer ontvangen waardoor het resultaat € 758 hoger is 

dan begroot. 

 

Bert Kostermans 

Penningmeester vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

Maart 2019 

 

 


