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Inleiding 

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.  

 

Monica Bronkhorst en Peter Pennock vormen de kascommissie voor 2021. Zij beoordelen de 

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

administratie. Op grond van de 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 de resultatenrekening, balans en begroting voor het boekjaar 2021 met toelichting 

aan.  

 

 

  

http://www.vwgzkl.nl/
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Resultatenrekening 2021 
In de resultatenrekening staan in de linkerkolom de ontvangsten en de rechterkolom 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 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Archiefw erkzaamheden -       -       292      -       -       -       837       -       -       3          

Bestuurskosten -       -       -       -       -       1.292    761       1.082    554       -       

Contributie 8.382   10.275 10.548 10.891 11.788 -       -       -       -       -       

Cursus -       1.357   1.713   400      837      528       282       -       -       -       

Diversen -       225      44        -       -       217       -       -       545       131      

Donaties 1.930   1.769   1.622   1.494   1.938   -       -       -       -       -       

Excursiekosten -       -       -       -       -       58         8           -       -       22        

Fitis -       -       -       -       -       7.904    7.199    7.358    7.404    8.492   

Jeugdclub -       -       -       -       -       165       267       295       40         141      

Jubileumboek 528      250      250      90        44        -       -       -       -       -       

Pierboek -       -       -       -       216      -       -       -       -       -       

Kosten betalingsverkeer -       -       -       -       -       -       267       305       253       278      

Lezingen -       -       -       -       -       1.598    14         691       74         -       

Lidmaatschappen/bijdragen -       -       -       -       -       947       946       996       950       980      

Natuurkaart 63        133      77        91        138      -       -       -       -       -       

Website -       -       -       -       -       241       120       120       250       396      

saldo w inst -       -       -       -       -       -       3.308    3.699    2.895    4.518   

saldo verlies 2.047   -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Totaal resultatenrekening 12.950 14.009 14.546 12.965 14.961 12.950  14.009  14.546  12.965  14.961 

Resultatenrekening
ontvangsten uitgaven

 

 

 

Naast bovengenoemde uitgaven ten laste of bate van het resultaat in 2021, is er geld uit het 

projectenfonds gebruikt voor een uitgave voor de IJsvogelwerkgroep (€ 39), de bijdrage aan de 

regionale Vogeldag (€ 15) en is er een bedrag van € 250 beschikbaar gesteld voor de nieuw te 

plaatsen ijsvogelwand door Hennie Miltenburg op Ilpenrode (Heemstede). Daarnaast is het nog 

openstaande saldo van NL-doet van € 41 toegevoegd aan het projectenfonds. Per saldo is er dus € 

263 onttrokken aan het projectenfonds. 

Vanuit het Avifaunafonds zijn in 2021 geen uitgaven gedaan.  

 

Het verloop van de projectenfondsen is hieronder weergegeven.  

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Projectenfonds -        -        -        -        -        1.250     2.357     838        499        263        

Projectenfonds Avifauna -        -        -        398        -        175        -         -         1.500     -        

ontvangsten uitgaven
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Toelichting op resultatenrekening 2021 
 

Algemeen 

Corona heeft, evenals in 2020, ook dit jaar grote invloed gehad op de lezingen, cursussen en 

excursies. Inkomsten en uitgaven wijken daarom sterk af van de begroting. Voor de genoemde 

onderdelen is dat hieronder nader gespecificeerd. 

Uitgaven 
Archiefwerkzaamheden (€ 3) 

Aanschaf van 1 zuurvrije doos voor het inpakken van diverse archivalia die bij het afvoeren van de 

boekenverzameling van Menno Luikinga nog boven water kwamen. 

Diversen (€ 131) 

Dit betreft de kosten voor Mailchimp (Platform voor e-mailservice, o.a. gebruikt voor het versturen van 

nieuwsbrieven, contributiemededelingen etc.). 

 

Excursiekosten (€ 22) 

Van een bewoner in Overveen kwam de melding dat er een braamsluiper geregeld de voedertafel in 

zijn tuin bezocht. De bewoner was zeer vriendelijk en bereidwillig en vele (VWGZK-)vogelaars zijn ter 

plekke gaan kijken. Als bedankje voor de melding en overlast heeft de bewoner een attentie 

ontvangen, die ik met enige fantasie onder excursie heb geboekt.  

 

Fitis (€ 8.492) 

De kosten bestaan uit opmaak (€ 1.452), drukkosten (€ 4.660), portokosten (€ 1.779), aanschaf 

voorraad plastic hoesjes die worden gebruikt voor verzending van de Fitis (351) en een jaarlijks c.q. 

afscheidsetentje (€ 250). 

 

Jeugdclub (€ 141) 

Deze kosten bestaan uit catering (€ 36), toegang tot de AW-duinen (18) en aanschaf schepnet en 

aquarium (87).  

 

Kosten betalingsverkeer Triodos (€ 278) 

Voor de zakelijke rekening is € 254 betaald en voor de spaarrekening € 24. 

 

Lidmaatschap en bijdragen (€ 980) 

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

Vogelringstation AW-duinen voor elk € 400. Daarnaast contributie voor SVN (€ 150), Natuur en 

Milieufederatie (25) en vereniging behoud de Hekslootpolder (5). 

 

Website (€ 396) 
Dit betreft de kosten webhosting (€ 96) en onderhoud en beheer website (€ 300).    
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Inkomsten 
 

Contributie en donaties (€ 11.788 resp. € 1.938) 

De contributie-inkomsten zijn gestegen ten opzichte van 2020. Vanaf 2015 zien we een aanwas van 

het ledenaantal en dat zien we terug in de contributie-inkomsten. Het totaal aan donaties is hoger dan 

2020; dat wordt met name veroorzaakt door een zeer substantiële donatie van een van onze leden.  

 

Onderstaand de ontwikkeling van ons ledenbestand over de laatste 10 jaren: 

 

 

Cursus (€ 837) 

Op de balans van boekjaar 2020 stond een bedrag van € 1.000 bestemd voor de basis- en de 

vervolgcursus in 2021. Het was toen onzeker hoe de cursus verder gegeven zou kunnen worden. 

Huur van grotere ruimtes (in verband met 1,5 meter afstand) zou zwaar op de begroting kunnen 

drukken. Het vervolg van de cursus is echter noodzakelijkerwijs via Zoon gegeven waardoor de kosten 

beperkt bleven. Aan cursusgeld is nog € 513 binnengekomen. De uitgavenkant betreft het Zoom-

account (186), een etentje voor alle cursusleiders (plus afscheid van één van hen) (450) en diverse 

kosten (€ 40). 

 

Jubileumboek (€ 44) 

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

Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer’. Het betreft de verkoop van de laatste exemplaren. 

 

Pierboek (€ 216) 
Dit boekjaar zijn er 26 boeken verkocht voor € 20 per stuk dus totale opbrengst € 520. De totale 

inkoopprijs bedraagt € 304 zodat het resultaat voor dit jaar uitkomt op € 216. 

 

Natuurkaart (€ 138) 

In 2020 zijn er 111 exemplaren van ‘Natuurkaarten Zuid-Kennemerland’ verkocht via 

drukkerij/uitgeverij Buijten en Schipperheijn. De kosten voor deze natuurkaarten zijn destijds betaald 

door vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Avifauna en KNNV. De opbrengst wordt onder deze 3 

partijen verdeeld. De totale opbrengst bedroeg € 207. Aan KNNV is betaald € 69. Het overblijvende 

deel - € 138 - komt toe aan Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Avifauna. Avifauna bestaat niet 

meer en de gelden van Avifauna zijn destijds ondergebracht bij Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. 

Het totale bedrag van € 138 is dus ten gunste gekomen van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. 

 

Conclusie 
De ontvangsten minus de uitgaven levert een positief resultaat op van € 4.518 in het boekjaar. Dit 

positieve resultaat kan met name worden verklaard uit een positief resultaat op de gegeven 

cursussen, de toename in het ledenaantal met als gevolg toename van contributie-inkomsten, een 

zeer substantiële donatie en de verkoop van boeken. De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft 

 

 

Vertrek 16 39 25 48 31 28 31 35 33 36

Nieuw 40 30 29 42 43 39 58 49 39 43

Delta 24 -9 4 -6 12 11 27 14 6 7

Aantal Leden 530 521 525 519 531 542 569 583 589 596

2019 2020 20212013 2014 2015 2016 2017 20182012
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niet de intentie om jaarlijks een positief resultaat te behalen, maar kostenneutraal of een gering 

positief resultaat 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 2021 
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. 

 

 

 

    

 

Toelichting op Balans 2021 
 

Activa 
 

Voorraad Pierboek (€ 503) 
Vorig jaar (2020) waren er 69 boeken in voorraad met een waarde van € 808. Er zijn 26 boeken 

verkocht in 2021 zodat er nu nog 43 in voorraad zijn met een inkoopprijs van € 11,71 per boek, 

derhalve in totaal € 503 (43 x € 11,71). 

 

 

Passiva 
 

Crediteuren (€ 2.285) 

Deze post bestaat uit uitgaven betrekking hebbende op 2021, 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 2022) en reservering 

cursuskosten voor 2022. Specificatie:  

 

Nog te ontvangen facturen (€ 425) 

Dit betreft de portokosten (€ 425) voor de verzonden Fitis in december 2021. 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Liquide middelen 38.518  42.528  47.880  46.918  51.797  -        -        -        -        -        

Waarborgsom PostNL 80         80         80         80         80         -        -        -        -        -        

Voorraad Pierboek -        -        -        808       503       -        -        -        -        -        

Vooruitbetaalde kosten -        249       -        -        -        -        -        -        -        -        

Nog te ontvangen bedragen -        -        -        763       -        -        -        -        -        -        

Kapitaal -        -        -        -        -        19.152  19.353  20.715  22.360  22.360  

Crediteuren -        -        -        -        -        3.065    6.374    7.864    7.178    2.285    

saldo vogelkijkhut Westhofplas -        -        -        -        -        -        -        -        -        1.139    

saldo huiszwaluwtil Hillegom -        -        -        -        -        -        -        -        -        4.064    

Projectenfonds -        -        -        -        -        8.750    8.750    8.750    8.750    8.487    

Projectenfonds Avifauna -        -        -        -        -        7.631    7.631    7.631    6.529    6.529    

Legaat -        -        -        -        -        -        -        750       750       -        

Reservering jubileum 2021 -        -        -        -        -        -        750       2.250    3.000    3.000    

Resultaat -        -        -        -        -        -        -        -        -        4.518    

Totaal 38.598  42.857  47.960  48.569  52.380  38.598  42.857  47.960  48.569  52.380  

 
* 2017 tm 2020 is het resultaat ná verdeling, 2021 vóór verdeling

passiva*
Balans

activa
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IJsvogelwanden (€ 1.124) 

Henny van Miltenburg beijvert zich om de broedplekken voor ijsvogels uit te breiden. Voor een nieuw 

te plaatsen IJsvogelwand (Ilpenrode) heeft hij in 2021 subsidie aangevraagd en gekregen van 

Vogelbescherming Nederland voor een bedrag van € 750. Op de balans van 2020 staat een bedrag 

open van € 124 als saldo van eerdere ijsvogelwandprojecten. Daarnaast heeft onze vogelwerkgroep 

uit het Projectenfonds een bedrag toegezegd van € 250. In totaal is voor de nieuw te plaatsen 

ijsvogelwand dus een totaalbedrag beschikbaar van € 1.124 hetgeen voldoende is voor de totale 

investering. 
 

Vooruitbetaalde contributie (€ 285) 

Dit betreft leden die in 2021 reeds de verschuldigde contributie voor 2022 hebben voldaan. In totaal is 

dit een bedrag van € 285, dat wel in 2021 is ontvangen maar betrekking heeft op 2022. 

 

Cursusgeld (€ 450) 

Dit is het bedrag dat naar verwachting in 2022 nog nodig is voor de cursussen. 

Vogelkijkhut Westhoffplas (€ 1.139) 

De plannen voor een vogelkijkhut bij de Westhoffplas werden voor het eerst gepresenteerd in 2019 in 

de laatste Fitis van dat jaar. Al langer werd er onderzoek gedaan door vrijwilligers van de 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland naar de realisering van de hut. De kosten van de hut en 

bijbehorende schermen werd begroot op € 15.000. De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, zo was 

wel duidelijk, beschikte niet over de geëigende financiële middelen voor realisatie. Er werd gedacht 

aan ondersteuning van fondsen, andere gulle gevers of eventueel crowdfunding. Een lastig traject. 

Groot was dan ook de verrassing en blijdschap dat in de eerste Fitis van 2020 gemeld kon worden dat 

het bestuur benaderd was door een echtpaar dat de kosten volledig op zich wilde nemen. Het 

boekjaar 2020 2werd afgesloten met een negatief saldo van € 482,16. 

Onderstaand een specificatie van de inkomsten en uitgaven in 2021: 

Eindsaldo 31-12-2020   €     -482,66  

Bij:   
Restantstorting door financier  €       4.000,00   

Spontane donatie  €             10,00   

   €   4.010,00  

   
Af:   
Investeringen in 2021  €      -2.238,81   

Cadeau voor financiers  €         -150,00   

   €  -2.388,81  

Eindsaldo 31-12-2021   €   1.138,53  

 

Dit saldo wordt gebruikt voor toekomstig onderhoud van de vogelkijkhut. 

Huiszwaluwtil Hillegom (€ 4.064) 

In juni 2013 werden voor het eerst Huiszwaluwen gesignaleerd bij de oude bollenschuur aan de 

Leidsestraat te Hillegom. Er volgde een gestage uitbreiding van de kolonie tot 53 nesten in 2020. De 

dakrand aan de noordkant van het oude gebouw zat daarmee helemaal vol en de soort was duidelijk 

op zoek naar nieuwe vestigingsmogelijkheden. Cees Timmermans en Louis van Trigt, beiden lid van 
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de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, hebben toen het initiatief genomen om hier een 

Huiszwaluwtil van de grond te krijgen. Voor de financiering werd met succes een beroep gedaan op 

de Stichting Van der Voort Van Zijp, de Van der Hucht Beukelaar Stichting en de J.C. Ruigrokstichting. 

Omdat de financiering niet rechtstreeks via natuurlijke personen kon gaan is de vogelwerkgroep Zuid-

Kennemerland gevraagd of de subsidies op onze rekening gestort konden worden. Aan de hand van 

de declaraties betalen wij vervolgens de bedragen die door de initiatiefnemers zijn voorgeschoten. Wij 

fungeren dus als doorgeefluik. Inmiddels hebben de Stichting Van der Voort Van Zijp en de Van der 

Hucht Beukelaar Stichting de door hen toegezegde € 2.000 ieder betaald, is er € 250 vanuit 

vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland bijgedragen vanuit het Projectenfonds en is er € 186,50 

uitbetaald voor de verstrekte omgevingsvergunning. Per saldo staat er dus per 31 december 2021 een 

bedrag van € 4.064 op de balans. De toezegging van de J.C. Ruigrokstichting zal naar verwachting in 

2022 worden uitbetaald. Daarna zal, na ontvangst van de nota’s, de betaling plaatsvinden aan de 

initiatiefnemers. 

 

Projectenfonds (€ 8.487) 

Het saldo van het projectenfonds is gedaald van € 8.750 eind 2020 naar € 8.487 eind 2021, een 

afname van € 263. Dit is onder als volgt te specificeren: 

1. Bijdrage voor de ijsvogelwand op Ilpenrode te Heemstede (€ 250) 

2. Bijdrage voor de regionale Vogeldag (€ 15) 

3. Onkosten voor de IJsvogelwerkgroep (€ 40) 

4. Overheveling van het positieve saldo van NL-doet naar het Projectenfonds (€ 42) 

 

Het projectenfonds is dus weliswaar met € 263 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.  

 

Projectenfonds Avifauna (€ 6.529) 

Het saldo van het projectenfonds is niet veranderd ten opzichte van 2020. 

 

 

Reservering jubileum 2021 (€ 3.000) 
Op 1 mei 2021 bestond de Vogelwerkgroep 70 jaar. Op die datum kon het jubileum niet worden 

gevierd. Het bestuur gaat zich beraden hoe dit verder in te vullen. 

 

Resultaat 2021 (€ 4.518) 

Het positieve resultaat van 2021 van € 4.518 (inkomsten -/- uitgaven) moet worden toegerekend aan 

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

 

balanspost Bedrag 

Projectenfonds  1.513  
toevoegen aan Kapitaal      3.005  

totaal      4.518  
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Projectenfonds 

In 2021 is het projectenfonds gedaald van € 8.750 naar € 8.487. Voorstel is om € 1.513 van het 

positieve resultaat te gebruiken om het projectenfonds op een niveau te brengen van € 10.000. 

 

Toevoegen aan Kapitaal 

Het overblijvende bedrag ad € 3.005 wordt toegevoegd aan het Kapitaal. 

Formeel is voor de hier voorgestelde verdeling van het resultaat toestemming nodig van de Algemene 

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

Balans per 31 december 2021 
 

De balanspositie per 31 december 2020 is als volgt:  

 

 

Ultimo 2021 is de stand als volgt. Het positieve resultaat van € 4.518 is hier nog niet verdeeld. 

 

Na verdeling van het positieve resultaat van € 4.518 conform het voorstel van het bestuur ziet de 

balans ultimo 2021 er als volgt uit (groen gearceerd is de verdeling van het positieve resultaat): 

Balans 31 december 2020

Activa Passiva

Liquide middelen 46.918  Kapitaal 22.360  

Waarborgsom PostNL 80         Crediteuren 7.178    

Voorraad Pierboek 808       Projectenfonds 8.750    

Nog te ontvangen bedragen 763       Projectenfonds Avifauna 6.529    

Legaat 750       

Reservering jubileum 2021 3.000    

Totaal 48.569  48.569  

Balans 31 december 2021 voor verdeling positief resultaat

Activa Passiva

Liquide middelen 51.797  Kapitaal 22.360  

Waarborgsom PostNL 80         Crediteuren 2.285    

Voorraad Pierboek 503       saldo vogelkijkhut Westhofplas 1.139    

saldo huiszwaluwtil Hillegom 4.064    

Projectenfonds 8.750    

Projectenfonds -263      

Projectenfonds Avifauna 6.529    

Reservering jubileum 2021 3.000    

Resultaat 4.518    

Totaal 52.380  52.380  
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Balans 31 december 2021 na verdeling positief resultaat conform voorstel bestuur

Activa Passiva

Liquide middelen 51.797  Kapitaal 22.360  

Waarborgsom PostNL 80         verdeling resultaat naar kapitaal 3.005    

Voorraad Pierboek 503       Crediteuren 2.285    

saldo vogelkijkhut Westhofplas 1.139    

saldo huiszwaluwtil Hillegom 4.064    

Projectenfonds 8.750    

Projectenfonds -263      

Aanvulling projectenfonds uit resultaat 1.513    

Projectenfonds Avifauna 6.529    

Reservering jubileum 2021 3.000    

Resultaat -        

Totaal 52.380  52.380  

Uiteindelijke balans 31 december 2021

Activa Passiva

Liquide middelen 51.797  Kapitaal 25.365  

Waarborgsom PostNL 80         Crediteuren 2.285    

saldo vogelkijkhut Westhofplas 1.139    

saldo huiszwaluwtil Hillegom 4.064    

Voorraad Pierboek 503       Projectenfonds 10.000  

Projectenfonds Avifauna 6.529    

Reservering jubileum 2021 3.000    

Totaal 52.380  52.380  
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Begroting versus werkelijke uitgaven 

  

Uitgaven begroting 2021 werkelijk 2021 verschil begroting 2022

Bestuurskosten / Vergaderingen 600 0 -600 1.500

Lidmaatschappen / Bijdragen 1.000 980 -20 1.000

Fitis 7.700 8492 792 8.500

Lezingen 300 0 -300 250

Website 1.500 396 -1104 250

Jeugdclub (saldo) 100 141 41 200

diverse uitgaven 500 409 -91 250

excursiekosten 50 22 -28 50

archiefwerkzaamheden 250 3 -247 200

12.000                  10.443               -1.557        12.200                

Inkomsten begroting 2021 werkelijk 2021 verschil begroting 2022

Contributie 11.000                  11.788               788            12.000                

Donaties 1.500                    1.938                 438            1.500                  

Verkoop jubileumboek -                        44                      44              -                      

Verkoop Pierboek -                        216                    216            100                     

Interest -                        -                     -             -                      

Cursus  (saldo) 750                       837                    87              -                      

Natuurkaart 50                         138                    88              50                       

13.300                  14.961               1.661         13.650                

resultaat boekjaar 1.300                    4.518                 3.218         1.450                  

Projecten (saldo) 1.000                    263                    -737           1.000                  

Projectenfonds Avifauna 500                       -                     -500           -                      

1.500                    263                    -1.237        1.000                  

Totaal -200                      4.255                 4.455         450                     
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Toelichting op begroting versus werkelijke uitgaven 
De werkelijke inkomsten minus uitgaven is € 3.218 hoger dan begroot (€ 4.518 – € 1.300).  

Uitgaven (€ 1.557 minder dan begroot) 

De lagere dan begrote uitgaven hebben over het algemeen allen te maken met de corona-

maatregelen. Voor met name lezingen, archiefwerkzaamheden en bestuurskosten is minder 

uitgegeven dan begroot. Ook waren er plannen om de website aan te passen. Dat is (voorlopig) in de 

ijskast gezet. De uitgaven voor de Fitis waren juist hoger dan begroot door aanschaf van een nieuwe 

voorraad enveloppen voor de verzending (waardoor we weer een aantal jaren voort kunnen) en 

reservering voor een etentje voor de (grote) groep vrijwilligers die de cursussen al jarenlang 

verzorgen. 

 

Inkomsten (€ 1.661 meer dan begroot) 

Aan de inkomstenkant zien we dat zowel de contributie als de donaties hoger zijn dan begroot. Het 

groeiend ledenbestand en een zeer hoge donatie (van een van onze leden) zijn hier debet aan. De 

verkoop van de boeken en de natuurkaart geeft een kleine meevaller te zien.  

 

Dus er is € 1.557 minder uitgegeven en € 1.661 meer ontvangen dan begroot waardoor het verschil 

uitkomt op € 3.218. 

 

Vanuit het projectenfonds is € 263 uitgegeven terwijl € 1.000 was begroot. Voor het projectenfonds 

Avifauna is niets uitgegeven terwijl € 500 was begroot. In totaal is dus € 263 uitgegeven terwijl  

€ 1.500 was begroot. Er is dus € 1.237 minder uitgegeven dan begroot. 

 

Bert Kostermans 

Penningmeester Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

februari 2022 

 

 


