
Financieel verslag 2019 IVN Lelystad.                                                                                                                                                              Lelystad, 10 April 2020 

Normaal bent u gewend om in de lente uitgave van de Flevolacus een bijlage te vinden met daarin een overzicht van de financieel reilen en zeilen van onze vereniging. 

Echter dit jaar is alles een beetje anders dan andere jaren. Vanwege het Corona virus werk ik al wekenlang vanuit huis en heb dus geen mogelijkheid om het financieel 

verslag op grote schaal te printen, daarom is het financieel verslag dit jaar via onze site te raadplegen.  

Dit is slechts een klein ongemak aangezien het Corona virus gevolgen heeft voor iedereen, Sommige ervaren het Corona virus zelf of van dichtbij , terwijl iedereen wordt 

beperkt in zijn dagelijkse leven door de maatregelen van de overheid  om de verspreiding van het virus te beteugelen.  Ik hoop dat iedereen zo gezond mogelijk door deze 

periode heen komt en dat we elkaar binnen niet al te lange tijd weer in persoon kunnen ontmoeten bij een van onze activiteiten.  

In 2019 hebben we tijdens de Algemene leden vergadering afgesproken dat we gedeeltelijk gebruik wilden gaan maken van onze reserves voor financiering van het groen 

project in de schouw, wat we samen met het Bultpark-comité hebben opgestart. Dit heeft direct gevolgen gehad voor de financiële positie van de vereniging waarbij onze 

bezittingen met ongeveer 1500,00 euro zijn gedaald. In ruil daarvoor hebben we wel een mooi stukje natuur gerealiseerd in de Schouw, Neem daar gerust eens een kijkje 

als u uw wandelingetje maakt om een frisse neus te halen. Ook in 2020 hebben we weer een bedrag gereserveerd om de volgende fase van dit plan mogelijk te maken.  

Voor de rest was het jaar 2019 financieel een rustig jaar en in lijn met de verwachtingen. Voor 2020 moeten we helaas constateren dat de inkomsten een stuk onzekerder 

zijn. Konden we de laatste jaren rekenen op een donatie van IBM Nederland, als steun voor vrijwilligerswerk van employees, voor 2020 komt dat helaas te vervallen 

aangezien IBM dit programma heeft beëindigd.  

Ook de inkomsten vanuit de vriendenloterij zijn niet zeker, Het aantal deelnemende loten vanuit onze vereniging daalt en als dit niet veranderd lopen we de kans dat we 

ook deze inkomstenbron kwijtraken. Daarom een oproep aan u bent u deelnemer aan de vriendenloterij of overweegt u dit te worden meldt dan dat u wilt meespelen voor 

IVN Lelystad, Het kost u slechts één telefoontje en u helpt ons daar echt bij. Kijk in de laatste Flevolacus voor de details.    

Voor 2020 is de contributie gelijk gebleven op 22,00 euro voor leden en 12,50 voor huisgenootleden .  Als u een incasso machtiging heeft afgegeven worden de bedragen 

eind april van uw rekening afgeschreven. Heeft u geen machtiging afgegeven en hebt u de contributie voor 2020 nog niet voldaan, wilt u dan zelf zorgdragen voor het 

betalen van de contributie door het over te maken op rekening NL55 INGB 0003 7487 59  t.n.v. IVN afd. Lelystad onder vermelding van contributie 2020.  

We hopen dat we snel in staat zullen zijn om een algemene leden vergadering uit te kunnen schrijven waar ik een nadere toelichting zal geven op de financiën, Mocht u 

vooraf vragen hebben dan kunt u altijd contact ( bij voorkeur per email)  met mij opnemen.   

Tot die tijd, blijf gezond, en let een beetje op elkaar.    

Met vriendelijke Groeten,  

Rob Holling  

Penningmeester IVN Lelystad  

r.holling@upcmail.nl  

mailto:r.holling@upcmail.nl


 

in uit in uit positief negatief in uit in uit

vrienden loterij 250,00 10,00 260,04 10,00 250,04 250,00 10,00 268,25 9,99

Cursus 250,00 250,00 0,00 0,00 Cursus moestuinieren , bijdrage land 200,00

Bankkosten 0,00 150,00 2,80 163,22 -160,42 in is rente spaarrekening, uit zijn bankkosten 0,00 175,00 10,43 147,09

Flevolacus 150,00 550,00 180,00 446,10 -266,10

in is advertenties. Uit is drukkosten + porto.

 Er staat nog een nota open van 2019 180,00 700,00 180,00 546,76

Nieuwjaars bijeenkomst 0,00 150,00 0,00 157,08 -157,08 150,00 142,30

lidmaatschap  derden 0,00 10,00 0,00 12,50 -12,50 12,50 10,00

lidmaatschap IVN 1200,00 400,00 1160,00 474,00 686,00 in is contributie, uit is afdracht land 1200,00 500,00 1565,00 480,50

Donaties 500,00 486,08 0,00 486,08 450,00 donatie IBM Nederland 50,00 499,08 12,00

heemtuin 500,00 500,00 500,00 500,00 in is vergoeding gemeente 2016, kosten 2017 komen in 2018 500,00 500,00 500,00 500,00

bestuur 0,00 250,00 0,00 226,66 -226,66 algemene leden vergadering/jubilea 250,00 500,59

jeugdnatuur club 0,00 100,00 0,00 122,79 -122,79 100,00 226,38

Beleef de Natuur 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00

Ommetjes 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00

Belevenissenbos 0,00 250,00 0,00 108,90 -108,90 150,00 12,10 247,26

Jubileum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00

groenproj. Schouw 0,00 1500,00 110,68 2056,88 -1946,20 500,00 450,00

TOTAAL 2850,00 4195,00 2699,60 4278,13 1578,53 2130,00 3172,50 3284,86 3052,87

ACTIVA 2019 2018 Passiva 2019 2018

ING Bankrekening 933,96 2.513,71 eigen vermogen 10.460,51 9.980,14

ING Spaarrekening 10.443,68 10.440,88 reservering struinpad 985,01 1.093,91

kas 67,88 69,46 reservering groenproject 0,00 1.950,00

11.445,52 13.024,05 11.445,52 13.024,05

Realisatie 2018

BALANS 31-12-2019 IVN Lelystad

Realisatie 2019prognose  2019 Resultaat 2019 prog 2020


