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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.  

 

Jolanda van der Marel en Eduard Hoek vormen de kascommissie voor 2019. 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 aan de resultatenrekening, balans en begroting voor het boekjaar 2019 met 

toelichting aan.  

 

 

  

http://www.vwgzkl.nl/
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Resultatenrekening 2019 
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. 

Resultatenrekening 
ontvangsten   uitgaven   

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Archiefwerkzaamheden          -            -          292          -          837           -    

Bestuurskosten          -            -            -       1.292        761      1.082  

Contributie     8.382   10.275   10.548          -             -             -    

Cursus          -       1.357     1.713        528        282           -    

Diversen          -          225         44        217           -             -    

Donaties     1.930     1.769     1.622          -             -             -    

Excursiekosten          -            -            -           58            8           -    

Fitis          -            -            -       7.904      7.199      7.358  

Jeugdclub          -            -            -          165        267        295  

Jubileumboek       528        250        250          -             -             -    
Kosten betalingsverkeer 
ING/Triodos          -            -            -            -          267        305  

Lezingen          -            -            -       1.598          14        691  

Lidmaatschappen / Bijdragen          -            -            -          947        946        996  

Natuurkaart         63        133         77          -             -             -    

Website          -            -            -          241        120        120  

saldo winst          -            -            -            -        3.308      3.699  

saldo verlies     2.047          -            -            -             -             -    

Totaal resultatenrekening   12.950   14.009   14.545   12.950    14.009    14.545  

 

 

Naast bovengenoemde uitgaven ten laste of bate van het resultaat in 2019 is er geld uit het 

projectenfonds gebruikt voor een bijdrage aan ‘Vereniging Behoud de Polders’ (€ 50), de aanschaf 

van een grondboor voor de ijsvogelwanden (€ 163,35), de bijdrage aan de regionale Vogeldag op 10 

mei 2019 (€ 124,19) en een reservering voor een bijdrage aan de stichting ‘Rust bij de Kust’ (€ 500). 

Het verloop van de projectenfondsen is hieronder weergegeven.  

 

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Projectenfonds -       -      -      1.250   2.357    838      

Projectenfonds Avifauna -       -      -      175      -       -       

ontvangsten uitgaven
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Toelichting op resultatenrekening 2019 
 

Uitgaven 
 

Bestuurskosten (€ 1.082) 

Deze kosten bestaan uit de nieuwjaarsreceptie (€ 274,57), algemene leden vergaderingen (€ 262), 

ledenavond (€ 107,50), (porto-)kosten voor het toesturen van een welkomstpakket aan nieuwe leden 

(€ 423) en diverse uitgaven (€ 15,19). De bestuursvergaderingen vinden tegenwoordig bij toerbeurt bij 

de bestuursleden thuis plaats, dus die kosten zijn komen te vervallen. 

 

Fitis (€ 7.358) 

Door de toename van het aantal leden zijn ook de kosten voor de Fitis licht gestegen. De kosten 

bestaan uit opmaak (€ 1.210), drukkosten (€ 4.490,18), portokosten (€ 1.457,57) en diversen (€ 200). 

 

Jeugdclub (€ 295) 

Deze kosten bestaan uit een jeugdblad, ‘de Reuzenalk’, waarbij wordt samengewerkt met 

vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken (€ 120), entree voor excursielokaties  

(€ 95,50) en diverse uitgaven (€ 79,12) 

 

Kosten betalingsverkeer ING/Triodos (€ 305) 

Voor ING bedragen de kosten € 131,93 (van 1 januari  tot datum opzegging rekening, 12 juli 2019) en 

voor Triodos € 173,18 (geheel 2019). De totale kosten (€ 305,11) zijn iets hoger dan voorgaande jaren 

omdat we een deel van 2019 ook de ING rekening nog hebben moeten aanhouden waardoor we 

enige tijd dubbele kosten hadden. 

 

Lezingen (€ 691) 

Het betreft de volgende lezingen in het boekjaar 2019: 

24 januari de lepelaar   door Petra de Goeij 

7 februari de tapuit   door Herman van Oosten 

14 maart vogelzang in de muziek  door Ton Oudshoorn 

18 november ijsvogels   door Jelle Harder 

Het totaalbedrag voor de sprekers bedraagt € 324,50, de huur van de ruimte € 349 en een attentie 

voor de sprekers € 17,31. 

 

Lidmaatschap en bijdragen (€ 996) 

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

Vogelringstation AW-duinen voor elk € 400. Daarnaast contributie voor Natuur en Milieufederatie  

(€ 25), KNNV (€ 26), SVN (€ 144,75). 
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Inkomsten 
 

Archiefwerkzaamheden (€ 292) 

De archieven van Hans Vader, 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) zijn geordend, 

gecategoriseerd en verzendklaar gemaakt om ondergebracht te worden bij het Noord-Hollands archief 

(Jansstraat, Haarlem). Deze arbeidsintensieve klus is uitgevoerd door Ruud Vlek van de Heimans en 

Thijsse Stichting. De daaruit voortvloeiende totale kosten heeft de Amsterdamse waterleidingduinen 

voor haar rekening genomen. Op dit moment worden een aantal dozen die bij één van onze leden in 

een schuur opgeslagen hebben gestaan, nader onderzocht. Vooralsnog betreft dit met name tellijsten 

van de telpost Parnassia vanaf 1957. Voor het inpakken van de archieven is in totaal in 2019 € 696,83 

uitgegeven. Door de Amsterdamse waterleidingduinen is vergoed € 988,42 zijnde de kosten voor het 

inpakken van het archief in 2018 en 2019. Per saldo levert het dus een inkomstenpost op in 2019 van 

€ 292. Dit gaat in 2020 gebruikt worden voor de afsluitende archiefwerkzaamheden.   

 

Contributie en donaties (€ 10.548 resp. € 1.622) 

De contributie-inkomsten zijn gestegen ten opzichte van 2018. Het totaal aan donaties is 

achtergebleven ten opzichte van 2017 en 2018. Ook in 2019 hebben we, net als in 2018, een aanwas 

van het ledenaantal gehad. Al met al een mooie ontwikkeling. Naar de achteruitgang van het totaal 

bedrag aan donaties in 2019 is geen verder onderzoek gedaan. In 2018 kon dat deels worden 

verklaard uit de verhoging van de contributie die voor het eerst in 2018 gold. Een daling van het 

totaalbedrag aan donaties was toen ingecalculeerd. 

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vertrek 16 39 25 48 31 28 31 35 33 4

Nieuw 40 30 29 42 43 39 58 49 39 16

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

Aantal Leden 506 530 521 525 519 531 542 569 583 589 601  

 

Cursus (€ 1.713) 

In 2019 is de vervolgcursus, die in 2018 al was gestart, afgerond. Daarnaast is in 2019 de basiscursus 

gegeven en een fotografiecursus. De basiscursus heeft een resultaat opgeleverd van € 1.109,06, het 

restant van de vervolgcursus € 348,88 en de fotografiecursus € 330,89. Daarnaast was er in 2019 nog 

een terugkomavond voor de in 2018 gegeven BMP-cursus die voor zaalhuur en koffie in 2019 € 76 

kostte. In totaal hebben de cursussen in 2019 dus € 1.712,83 opgeleverd (afgerond (€ 1.713).  

 

Diversen (€ 44) 

Bij het afmelden van de ING-rekening bleek er een negatief saldo van € 43,89 open te staan. Dit 

waren de kosten van het zakelijk betalingsverkeer bij ING over het 2e kwartaal van 2019. Dit is door 

ING zelf weer bijgeboekt zodat het saldo op € 0 uit kwam. Het is in ons voordeel dus ik heb daar 

verder geen onderzoek naar gedaan en gelaten voor wat het is. 

 

Jubileumboek (€ 250) 

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

Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer’ heeft in 2019 (net als in 2018) nog € 250 opgeleverd. 
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Natuurkaart (€ 77) 
In 2018 zijn er 62 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 € 115,85. Aan KNNV is betaald € 38,62. Het overblijvende deel 

- € 77,23 - 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 € 77,23 is dus ten gunste gekomen van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. 

 

Conclusie 
De ontvangsten minus de uitgaven levert een positief resultaat op van € 3.699 in het boekjaar. Dit 

positieve resultaat kan met name worden verklaard uit een flink positief resultaat op de 3 gegeven 

cursussen, de bijdrage van de Amsterdamse waterleidingduinen voor de archiefwerkzaamheden, de 

toename in het ledenaantal met als gevolg toename van contributie-inkomsten en de verkoop van 

boeken. 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 2019 
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. 

 

Balans  activa   passiv
a* 

  

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Liquide middelen   38.518   42.528   47.880          -            -            -    
Waarborgsom PostNL        80         80         80          -            -            -    
Vooruitbetaalde kosten komende jaren         -          249          -            -            -            -    
Kapitaal          -            -            -     21.198   19.152   19.353  
Resultaat          -            -            -      -2.046        201     3.699  
Crediteuren          -            -            -       3.065     6.374     7.864  
Projectenfonds          -            -            -       8.750     8.750     7.913  
Projectenfonds Avifauna         -            -            -       7.631     7.631     7.631  
Legaat           -            -            -            -            -          750  
Reservering jubileum 2021         -            -            -            -          750        750  

Totaal   38.598   42.857   47.960   38.598   42.857   47.960  

        
* 2017 en 2018 is vermeld het resultaat ná verdeling, bij 2019 vóór verdeling   

 

Toelichting op Balans 2019 
Activa 
- 

Passiva 
Crediteuren (€ 7.864) 

Deze post bestaat uit uitgaven betrekking hebbend op 2019, maar waarvoor we nog geen factuur 

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

gemeente Bloemendaal", nog verschuldigde bijdrage aan stichting “Rust bij de Kust” zoals besloten in 

de bestuursvergadering van 28 november 2019, vooruit ontvangen contributie (betrekking hebbend op 

2020) en ontvangen cursusgeld, waarvan de daadwerkelijke cursus geheel of gedeeltelijk in 2020 

plaatsvindt.  

 

Nog te ontvangen facturen: 

Nog te ontvangen facturen betreft gemeente Haarlem voor de (IJsvogel-) lezing op 18 november 2019 

(€ 97), de algemene ledenvergadering op 31 oktober 2019 (€ 98,50) en portokosten voor de 

verzonden Fitis in december 2019 (€ 368,18). 

 

Bijdrage aan stichting “Rust bij de Kust”: 

Om stichting “Rust bij de Kust” te steunen is besloten om een bijdrage van € 500 te doneren voor de 

te voeren juridische procedures voor de geplande formule 1 races op het circuit Zandvoort. Deze 

bijdrage is per 31 december 2019 nog niet betaald maar is toegezegd en als zodanig als verplichting 

op de balans opgenomen. 

 

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 de Nederlandse 
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vereniging tot bescherming van vogels. Landschap Noord-Holland heeft € in 2019 € 361 betaald 

(zijnde het restant van de in 2018 toegezegde subsidie) en in 2019 een voorschot van € 800. De 

Nederlandse vereniging tot bescherming van vogels heeft in 2019 € 950 aan subsidie verstrekt. Aan 

materiaal is in 2019 uitgegeven € 204,13, € 954,37 en € 992,95. Ultimo 2018 stond er op de balans 

nog een bedrag van € 51,82. Per saldo resteert ultimo 2019 op onze balans nog een bedrag van € 

11,37. 

 

Cursusgeld 

In 2020 wordt de basiscursus gegeven en de vervolgcursus. De hiervoor ontvangen bedragen (basis- 

cursus) hebben geheel betrekking op 2020. Deze bedragen zijn dus wel ontvangen in 2019 maar 

hebben betrekking op 2020. Het betreft in totaal een bedrag van € 1.962,50. 

 

Vooruitbetaalde contributie 

Dit betreft leden die in 2019 reeds de verschuldigde contributie voor 2020 hebben voldaan. In totaal is 

dit een bedrag van € 4.826,50, dat wel in 2019 is ontvangen maar betrekking heeft op 2020. 

 

Projectenfonds (€ 7.912) 

Het saldo van het projectenfonds is gedaald van € 8.750 eind 2018 naar € 7.912 eind 2019, een 

afname van € 838. Dit is onder te verdelen in 4 projecten: 

1. Aanschaf van een grondboor voor de ijsvogelwanden (€ 163,35) 

2. Bijdrage voor de regionale Vogeldag op 22 mei 2019 (€ 124,19) 

3. Bijdrage voor vereniging behoud de polders Hillegom (€ 50) 

4. Bijdrage aan stichting “Rust bij de Kust” (€ 500) 

 

Toelichting: 

1. Aanschaf van een grondboor voor de ijsvogelwanden 

Voor de ijsvogelwerkgroep is een speciale dunne grondboor (30 mm) aangeschaft om bij 

ijsvogelwanden gaten voor nestgangen te kunnen voorboren. Dit is vaak nodig omdat er in 

wortelkluiten en andere grond nogal wat wortels in de weg zitten. De gebruikelijke grondboren 

zijn in de praktijk voor dit doel niet geschikt (te dik en je komt ermee niet/ slechts zeer moeilijk 

langs de wortels).  

 

2. Bijdrage voor de regionale Vogeldag op 22 mei 2019 

Op zondag 22 mei organiseerden we samen met het IVN en Landje van Gruijters een 

Regionale Vogeldag. Het evenement vond voor het tweede achtereenvolgende jaar plaats. 

Door de toenemende bekendheid van het evenement en daarmee de groei van het aantal 

sponsoren was de benodigde bijdrage vanuit de Projectenpot voor 2019 lager dan in 2018.  

 

3. Bijdrage voor Vereniging Behoud de Polders Hillegom 

De strijd tegen de Duinpolderweg is ook in 2019 voortgezet. Er zijn waarnemingen die wijzen 

op de aanwezigheid van rugstreeppadden op het in de vorige fase gedefinieerde 

voorkeurstracé. In 2019 is daarom een eenvoudig verkennend onderzoek gedaan om in de 

vervolgdiscussies over gedegen informatie te beschikken. De vogelwerkgroep zuid-

Kennmerland heeft financieel aan dit onderzoek bijgedragen. 

 

4. Bijdrage aan stichting “Rust bij de Kust” 

De stichting “Rust bij de Kust” is een samenwerkingsverband van organisaties en wijkraden 

die de verkeers- en geluidsoverlast van het Circuit Zandvoort willen terugdringen. De te 
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volgen juridische procedures zijn een kostbare aangelegenheid. Vogelwerkgroep Zuid-

Kennemerland heeft daarom besloten om een bijdrage van € 500 te verstrekken. 

 

De projectenpot is dus weliswaar met € 838 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.  

 

Legaat (€ 750) 
In 2019 is uit een erfenis van een in 2018 overleden lid van de vogelwerkgroep een legaat aan ons 

toegekend. Voorwaarde hierbij is dat het wordt besteed aan een doel dat correspondeert met de 

doelstelling van de vogelwerkgroep (bestudering en bescherming van in het wild levende vogels).  In 

2020 gaat hiervoor een passende bestemming worden gezocht. 

 

Resultaat 2019 (€ 3.699) 

Het positieve resultaat van 2019 van € 3.699 (inkomsten – uitgaven) moet worden toegerekend aan 

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

 

balanspost bedrag 

Projectenpot          838  
Jubileum 2021      1.500  
toevoegen aan Kapitaal      1.361  

totaal      3.699  

 

 

Projectenpot 

In 2019 is de projecten pot gedaald van € 8.750 naar € 7.912. Voorstel is om € 838 van het positieve 

resultaat te gebruiken om de projectenpot weer op het niveau van 31 december 2018 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 2019 

€ 1.500 te reserveren voor een mogelijke jubileumviering. Als er in 2020 ook een positief resultaat zou 

zijn, zou deze post verder kunnen oplopen. 

 

Toevoegen aan Kapitaal 
Het overblijvende bedrag ad € 1.361 wordt toegevoegd aan het Kapitaal. 

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

Ledenvergadering te houden op 26 maart 2020. Ervan uitgaande dat de leden instemmen, leidt dit tot 

onderstaande balanspositie. 
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Balans per 31 december 2019 
 

De balanspositie per 31 december 2018 is als volgt:  

Balans 31 december 2018:    

Activa  Passiva  

Liquide middelen  42.528  Kapitaal  19.353  

Waarborgsom PostNL          80  Crediteuren     6.374  

Voorruitbetaalde kosten komende jaren        249  Projectenfonds     8.750  

  Projectenfonds Avifauna     7.631  

  Reservering jubileum 2021        750  

Totaal  42.857    42.857  

 

Ultimo 2019 is de stand als volgt. Het positieve resultaat van € 3.699 is hier nog niet verdeeld. 

Balans 31 december 2019 voor verdeling positief resultaat:  

Activa  Passiva  

Liquide middelen  47.880  Kapitaal  19.353  

Waarborgsom PostNL          80  Crediteuren     7.864  

   Projectenfonds     8.750  

  Projectenfonds       -838  

  Projectenfonds Avifauna     7.631  

  Legaat        750  

  Reservering jubileum 2021        750  

  Resultaat     3.699  

Totaal  47.960    47.960  

 

Na verdeling van het positieve resultaat van € 3.699 conform het voorstel van het bestuur ziet de 

balans ultimo 2019 er als volgt uit (groen gearceerd is de verdeling van het positieve resultaat): 

Balans 31 december 2019 na verdeling positief resultaat conform voorstel bestuur: 

Activa  Passiva  

Liquide middelen  47.880  Kapitaal  19.353  

Waarborgsom PostNL          80  verdeling resultaat naar kapitaal     1.361  

             -    Crediteuren     7.864  

  Projectenfonds     8.750  

  Projectenfonds       -838  

  Aanvulling projectenfonds uit resultaat        838  

  Projectenfonds Avifauna     7.631  

  Legaat        750  

  Reservering jubileum 2021        750  

  verdeling resultaat naar jubileum 2021     1.500  

  Resultaat            -    

Totaal  47.960    47.960  

 

Dit leidt dan tot onderstaande eindbalans ultimo 2019. 

Uiteindelijke balans 31 december 2019    

Activa  Passiva  

Liquide middelen  47.880  Kapitaal  20.714  

Waarborgsom PostNL          80  Crediteuren     7.864  

             -    Projectenfonds     8.750  

  Projectenfonds Avifauna     7.631  

  Legaat        750  

  Reservering jubileum 2021     2.250  

Totaal  47.960    47.960  
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Begroting versus werkelijke uitgaven 
Uitgaven begroting 2019 werkelijk 2019 verschil begroting 2020 

Bestuurskosten / Vergaderingen 1.000 1082 82 1.000 

Lidmaatschappen / Bijdragen 1.000 996 -4 1.000 

Fitis 7.450 7358 -92 7.450 

Lezingen 1.000 691 -309 1.000 

Website 250 120 -130 250 

Jeugdclub (saldo) 200 295 95 200 

diverse uitgaven 250 261 11 250 

excursiekosten 50 0 -50 50 

archiefwerkzaamheden 500 -292 -792 500 

                  11.700                10.511  -1.189                11.700  

     

Inkomsten begroting 2019 werkelijk 2019 verschil begroting 2020 

Contributie                  10.500                10.548                48                 10.500  

Donaties                     1.800                   1.622            -178                    1.800  

Verkoop jubileumboek                            -                        250              250                           -    

Interest                            -                            -                   -                             -    

Cursus  (saldo)                        900                   1.713              813                       900  

Natuurkaart                          25                        77                52                         25  

                  13.225                14.210              985                 13.225  

     

resultaat boekjaar                     1.525                   3.699          2.174                    1.525  

     

Projecten (saldo)                     1.500                      838            -662                    1.000  

Projectenfonds Avifauna                        500                          -              -500                       500  

                     2.000                      838         -1.162                    1.500  

     

Totaal                      -475                   2.861          3.336                         25  
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Toelichting op begroting versus werkelijke uitgaven 
Het resultaat boekjaar 2019 is 2.174 hoger dan begroot (3.699 – 1.525).  

Uitgaven 
Aan de uitgavenkant was voor de archiefwerkzaamheden € 500 begroot. In 2018 was er sprake van 

dat de Amsterdamse waterleidingduinen de gemaakte kosten in 2018 en de nog te maken kosten in 

2019 voor haar rekening zou nemen. Daar dit niet zeker was, is dit niet in de begroting van 2019 

meegenomen. De Amsterdamse waterleidingduinen hebben in 2019 alsnog alle in 2018 en 2019 

gemaakte kosten vergoed waardoor in plaats van een last van € 500 een bate van € 292 ontstond, 

een verschil derhalve van € 792. 

Daarnaast werd aan lezingen minder uitgegeven dan begroot, € 1.000 versus € 691, een verschil van 

€ 309. Naast de wat kleinere mee- en tegenvallers is er uiteindelijk € 1.189 minder uitgegeven dan 

begroot. 

 

Inkomsten 
Aan de inkomstenkant zien we dat de contributie licht hoger is (€ 48) dan begroot en de donaties lager 

dan ingeschat € 178 lager). Voor het jubileumboek is € 250 ontvangen terwijl er niets was begroot. De 

cursus heeft € 1.713 opgeleverd terwijl € 900 was begroot. Dit komt met name doordat bij basiscursus 

meer inschrijvingen waren dan waar aanvankelijk rekening mee werd gehouden. Met de kleine 

meevaller voor de verkoop van de natuurkaart is uiteindelijk in totaal € 985 meer ontvangen dan 

begroot.  

 

Dus er is € 1.189 minder uitgegeven en € 985 meer ontvangen waardoor het resultaat € 2.174 hoger 

is dan begroot. 

 

Voor de projectenpotten is € 838 uitgegeven terwijl € 2.000 was begroot. Er is dus € 1.162 minder 

uitgegeven dan begroot. 

 

Bert Kostermans 

Penningmeester vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

februari 2020 

 

 


