
 
ANBI 
 
IVN Asten-Someren is bij de Belastingdienst erkend als een Algemeen nut beogende 
instelling (ANBI) en kan daarmee gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen 
bij erven, schenken en afdracht van energiebelasting. Leden en donateurs kunnen hun 
contributie/donatie aan een ANBI aftrekken van de inkomstenbelasting. 
 
ANBI's zijn verplicht om bepaalde gegevens op hun website te publiceren. Deze vindt u 
hieronder. 
 
Algemene gegevens 
Statutair: Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Asten-Someren. 
Verkort: IVN Asten-Someren 
Op de pagina “Contact” van deze site leest U de KvK gegevens, het fiscaal nummer, 
bankrekening, post- en contactgegevens en de samenstelling van het bestuur 
 
Doelstellingen en beleid 
Algemeen 
De doelstelling en het algemeen functioneren van IVN Asten-Someren zijn vastgelegd in haar 
statuten en als volgt te omschrijven: 

1. activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en 
natuurbeheer; 

2. te bevorderen dat inwoners, (semi)overheidsinstanties en bedrijven  opkomen voor 
behoud en verbetering van de kwaliteit van de natuur en een duurzame 
leefomgeving; 

3. werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame 
leefomgeving  

4. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, 
landschapsbescherming of duurzaamheid te ondersteunen of ermee samen te 
werken, alles in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten 
welke met het vorenstaande direct of indirect enig verband houden, die aan het doel 
bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Beleid 
Om onze doelstellingen te realiseren is ons beleid er op gericht mensen in contact te 
brengen met natuur en hen bewust te maken van de waarde daarvan. Daarvoor organiseren 
wij voor diverse doelgroepen een scala aan activiteiten en voeren die uit. Daarnaast willen 
wij betrokken zijn en participeren bij allerlei (beleids)ontwikkelingen die van belang zijn voor 
natuur en duurzaamheid en via de weg van overleg invloed uitoefenen. In voorkomende 
gevallen kan de juridische weg van bezwaar en procedurevoering worden bewandeld. 
 
  



 
Doelgroepen en activiteiten 
IVN Asten-Someren richt zich bij het realiseren van haar doelstelling op de volgende 
doelgroepen met daarop afgestemde activiteiten: 

• Basisschoolkinderen. Hier worden specifieke programma’s ontwikkeld om kinderen 
in aanraking te brengen met de natuur en uitgevoerd door natuurbegeleiders en 
schoolgidsen 

• Jeugdigen. Voor verschillende leeftijden zijn er jeugdgroepen die onder leiding van 
jeugdleiders activiteiten in de natuur uitvoeren en zo bewust worden van de waarde 
van natuur. 

• Volwassenen. Voor hen worden natuuractiviteiten, cursussen, lezingen en 
natuurstudie georganiseerd en verzorgd. Ook worden werkzaamheden in de natuur 
uitgevoerd. 

• Overheden, semi overheden, natuureigenaren, etc. Teneinde invloed uit te oefenen 
op hun beleid(splannen) en projecten participeren wij hierbij. 

 
Financieel. 
De vereniging heeft geen winstoogmerk. 
 
De inkomsten bestaan uit contributies, subsidies, donaties en opbrengsten uit eigen 
(vrijwilligers)activiteiten.  
 
De kosten bestaan uit de afdracht aan de landelijke IVN-organisatie, gebouwkosten, kosten 
van te ontwikkelen projecten en activiteiten en uitvoeringskosten. Voor de vervanging en 
groot onderhoud van apparatuur en inrichting van het verenigingslokaal wordt een 
bestemmingsreserve gevormd. 
 
In de jaarvergadering worden het financiële verslag over het afgelopen jaar en de begroting 
voor komend jaar behandeld. 
 

Beloning 
IVN is een vrijwilligers organisatie. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun 
diensten. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. 
 
Verslaglegging. 
Jaarlijks wordt In het verenigingsblad de Schreever verslag gedaan van de activiteiten. Als 
regel is dit in de lente uitgave, Alle leden ontvangen dit blad en het wordt opgenomen op 
deze site op de pagina “publicaties” op het tabblad Menu. 
 
 
  



 
Financiële gegevens 
 

Balans IVN Asten-Someren per 31-12     2020 2019 

Activa          

Bank 
Rekening-courant 
0103615784   1.991 1.350 

  BedrijfsSpaarRekening   11.000 12.500 

Totaal liquide middelen    12.991 13.850 

         

Passiva          

Algemene reserve       1.850 

Bestemmingsreserve     11.000 11.000 

Reservering onderhoud Stulp        

Reservering cursuswerkgroep 2020     1.000 

              13.850 

Exploitatierek.  IVN Asten-Someren     2020 2019 

Inkomsten         

contributies     9254 8940 

subsidies / donaties     3.217 3.247 

inkomsten werkgroepen    1.873 2.425 

vergoeding gebruik door derden    214 158 

inkomsten cursussen      2.690 

reservering cursuswerkgroep 2020   1.000   

reservering groot onderhoud gebruikt     1.500 

overige      4 180 

bijdrage  daguitstapje       1.755 

nadelig saldo       6.627 

       15.562 27.522 

Uitgaven          

kosten de Stulp - o.a. energie, ozb    2.988 3.118 

verzekering             1.361 1.319 

vervanging dak       7.260 

beheer en onderhoud, Stulp-evenement    1.595 2.612 

uitgaven werkgroepen    1.686 1.862 

uitgaven cursuswerkgroep    240 1.000 

algemene kosten - o.a. IVN-nieuws   4.017 4.030 

afdracht contributie landelijk IVN    2.838 2.781 

diverse      697 860 

dagje uit        1.680 

reservering cursuswerkgroep       1.000 

batig saldo      140   

            15.562 27.522 

 


