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Financiën IVN Heeze-Leende 2019 

Bijgaand treft u van de penningmeester de jaarstukken van de vereniging waarin het reilen 
en zeilen van de vereniging op financieel gebied cijfermatig is weergegeven in: 
 

- Het vermogen over 2019; 

- De resultatenrekening over 2019; 

- De toelichting op de resultatenrekening; 

- Verslag kascommissie over 2019; 

- De begroting over 2020; 

- Het overzicht met het verloop van onze leden. 

 

2019 was financieel gezien een uitstekend jaar, omdat er veel extra gelden verkregen 
werden voor de viering van ons jubileum.  

Ook dit jaar werd er weer de financiële ruimte gevonden om onze vrijwilligers volgens traditie 
te bedanken met een uitje. 

De vereniging bevindt zich in een stabiele fase met over het jaar 2019 een langzame groei 
van het ledenbestand. Een tegenvaller was dat vele leden hun contributie niet op tijd hebben 
voldaan hetgeen onnodig veel kosten en extra werk voor de penningmeester opleverde. 

Per 1 januari gaat IVN Nederland de contributies innen. 

De vooruitzichten voor 2020 zijn dusdanig dat er meer geplande activiteiten zullen plaats 
vinden, omdat er een 50-jarig lustrum te vieren valt, waarvoor ook dit jaar een reservering is 
gemaakt van € 1000,00. Het minimumbedrag voor de contributie zal voor het jaar 2020 
worden verhoogd naar € 24,00 voor de leden en € 12,00 voor de gezinsleden en € 15,- voor 
donateurs.  

Normaal gesproken vind de jaarvergadering, waarbij ook de financiën over het afgelopen 
jaar worden besproken, in maart plaats. In verband met Covid-19 kon deze niet eerder 
gehouden worden dan 30 september 2020. 

De administratie is op 22 september gecontroleerd door de kascontrolecommissie 
bestaande uit Jef van de Hurk en Willemjan van Laarhoven, waarvan eveneens het verslag 
is bijgevoegd. 

 
Heeze, 1 oktober 2020 
G.J.N. Engels 
Penningmeester 
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Vermogen 2019 

 
Het vermogen wordt belegd via twee groene beleggingsfondsen. Daarnaast zijn er voor 
lopende zaken twee rekeningen-courant. Tijdelijk is nog een derde rekening-courant in 
gebruik, ten behoeve van de financiering van de jubileumactiviteiten in 2020. 
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De resultatenrekening over 2019 
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Toelichting op de resultatenrekening 

Enkele opvallende zaken: 

- de algemene kosten zijn hoger uitgevallen door de aanschaf van nieuwe kleding en 

als gevolg van kosten voor het wijzigen van de statuten 

- er zijn minder inkomsten van het cursuswerk omdat de cursuswerkgroep zich met 

name bezig heeft gehouden met het voorbereiden van vijf cursussen die in het 

jubileumjaar 2020 gegeven gaan worden 

- omdat er veel aandacht is besteed aan het verkrijgen van gelden voor het jubileum is 

er een flink bedrag binnen gekomen.  
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Verslag kascommissie over 2019 
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Verslag van bevindingen van de kascommissie betreffende het jaarverslag van IVN Heeze-Leende 
2019 
 
Op basis van expliciete besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering zijn de volgende 
personen lid van de kascommissie: 
 
Jef van de Hurk 
Willemjan van Laarhoven 
 
De Kascommissie heeft op 11 maart 2019 de financiële bescheiden van IVN Heeze-Leende over het 
kalenderjaar 2019 bij de penningmeester onderzocht, vergeleken met het voorgaande jaar en op 
een aantal punten, met name bij afwijkingen om toelichting gevraagd. 
Daaruit is de commissie gebleken dat de gecontroleerde financiële bescheiden een getrouw beeld 
geven van de situatie en van het gevoerde financiële beleid van de vereniging. 
 
De Kascommissie adviseert derhalve de Algemene Ledenvergadering om de jaarrekening over 
2019 goed te keuren en het bestuur daarvoor decharge te verlenen. 
 
 
 
 
Aldus in tweevoud getekend te Heeze, 23 februari 2019 
 
 
Namens de Kascommissie 
 
 
 
 
Jef van de Hurk  Willemjan van Laarhoven 
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De begroting over 2020 

 

 

Alle werkgroepen dienen jaarlijks een begroting in voor hun beoogde activiteiten. Deze 

activiteiten worden na goedkeuring door het bestuur gefinancierd uit het vermogen en zijn 

zichtbaar in de resultatenrekening.  
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Het overzicht van onze leden 

2019 is het laatste jaar waarin de contributie lokaal werd geïnd. Er is veel tijd besteed om 
van zo veel mogelijk leden/donateurs de contributie door IVN Nederland te laten innen. 
Hiervoor is een overeenkomst met IVN Nederland gesloten. Eveneens is door het bestuur 
besloten om geen donateurs meer aan te nemen en deze indien mogelijk om te zetten naar 
lid. 
 
Het aantal leden bedroeg 31 december 2019 210, het aantal donateurs 26. 


