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Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2020 van IVN Eemland. Voor het opmaken hebben we 
gekozen voor een nieuwe lay-out op A4 formaat; de tijd van NatuurNabij op A5 ligt immers 
al weer ver achter ons. Na deze inleiding treft u achtereenvolgens aan: de balans, de staat 
van baten en lasten, alsmede een zogenaamde kruistabel. Dit verslag is opgesteld door 
Wim Koster die in 2020 het penningmeesterschap heeft overgenomen van Roel van Wijk. 

Penningmeesterschap 

Helaas verliep de overgang van het penningmeesterschap moeizaam. Dit was mede het 
gevolg van de corona pandemie die 2020 kenmerkt. Fysiek bijeenkomen was vrijwel 
onmogelijk terwijl dit voor sommige zaken toch noodzakelijk was. Belangrijke instellingen 
waarmee we in het overgangsproces te maken hebben zoals de Kamer van Koophandel en 
onze huisbank ING pasten in deze tijd ook hun procedures aan. De resultante hiervan was 
dat Wim, die zich op 3 maart meldde als kandidaat voor het bestuur, pas op 9 december als 
nieuwe penningmeester toegang kreeg tot de bankzaken. 

We moeten concluderen dat het penningmeesterschap in 2020 nauwelijks ingevuld is 
geweest. Doordat er in dit corona jaar ook minder activiteiten waren viel dit wellicht niet 
direct op. Maar sommigen declaranten hebben wel erg lang op hun geld moeten wachten. 
Belangrijker is dat de incasso procedure voor de contributies niet is uitgevoerd. We zullen dit 
in 2021 alsnog moeten doen.  

De overgedragen dossiers en bestanden tonen weinig structuur en missen onderlinge 
consistentie. De automatiseringsgraad is laag en er zijn veel handgeschreven berekeningen 
en documenten aangetroffen. De centrale administratie loopt niet synchroon met die van 
een aantal werkgroepen, met name t.a.v. liquide middelen en bestemmingsreserves.  

Het bleek noodzakelijk om de eerste maanden van 2021 te besteden aan uitzoekwerk 
waarbij we voor sommigen zaken zelfs terug zijn gegaan tot 2012. Dank aan verschillende 
coördinatoren en (ex)bestuursleden die de nieuwe penningmeester hierbij behulpzaam zijn 
geweest. 

Balans 

De balans laat de financiële positie van de vereniging per ultimo 2020 zien. Bij de activa valt 
op dat de vorderingen hoger zijn dan gebruikelijk; een gevolg van het (nog) niet incasseren 
van de contributie over 2020. Bij de liquide middelen is te zien dat we voorbereidingen 
treffen om, ter wille van kostenbesparing, het aantal bankrekeningen terugbrengen tot één. 

Aan de passiva kant zijn de bestemmingsreserves uitgesplitst. Op grond van informatie van 
verschillende coördinatoren en uitgebreid onderzoek naar oude boekingen zijn sommige 
bestemmingsreserves hernoemd en/of is de hoogte ervan aangepast. De onderbouwing is 
voor geïnteresseerden beschikbaar. De algemene reserve neemt hierdoor toe met € 979. 
Daarnaast boekten we een bescheiden operationeel resultaat van € 172. Algemene en 
bestemmingsreserves tezamen vormen ons eigen vermogen, hetgeen – bij het ontbreken 
van schulden – gelijk is aan het totaal van de balans: € 26.331. 

Met dit eigen vermogen, ongeveer viermaal zo groot als onze jaarlijkse lasten en voor 90% 
liquide, is de financiële positie van de vereniging ronduit gezond te noemen. 
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Staat van baten en lasten 

De algemene verenigingsbaten en -lasten zijn vergelijkbaar met voorafgaande jaren. Met het 
verschijnen van de laatste NatuurNabij zijn de lasten verminderd terwijl de inkomsten uit 
advertenties geheel wegvielen. We ontvingen een gift van € 600 bestemd voor educatieve 
activiteiten rond de boomgaard en kwekerij van Paleis Soestdijk. De schenker, die anoniem 
wenst te blijven, zijn wij hier uiteraard zeer dankbaar voor. 

Doordat er door corona veel minder activiteiten waren dan gebruikelijk daalden de baten 
van de werkgroepen met zo’n 60%. Terwijl, en dat is opvallend, het totaal van de lasten der 
werkgroepen op het zelfde niveau is gebleven. Wel zijn er wat onderlinge verschillen. Al met 
al boekten we dit jaar een bescheiden operationeel resultaat van € 172. 

Kruistabel baten en lasten 

Deze kruistabel is bedoeld om meer inzicht te verschaffen in de opbouw van onze baten en 
lasten en heeft twee richtingen. Er zijn (verticale) kolommen voor de werkgroepen; 
voorafgegaan door een kolom voor “vereniging algemeen” en afgesloten door een kolom 
voor het totaal. 

In de (horizontale) rijen vindt u verschillende categorieën. Die zijn gegroepeerd in hoofd- en 
subcategorieën. De lichtgroene rijen zijn hoofdcategorieën en bevatten het totaal van de 
onderstaande subcategorieën. 

Zo is bijvoorbeeld te lezen dat we dit jaar afgerond € 1.022 uitgaven aan inkoop. Dit bedrag 
is enerzijds opgebouwd uit de inkoopkosten van Bunschoten (€ 700), Duurzaamheid (€ 142), 
Fotografie (€ 47), Uilen (€ 80), Vogels (€ 13) en Wandelingen (€ 40). Anderzijds bestaat dit 
bedrag uit cursusmateriaal (€ 142), lectuur (€ 60), materiaal (€ 780) en vergunning (€ 40).  

De blik vooruit 

Het jaar 2021 is inmiddels al weer voor een derde voorbij. Tegelijkertijd zijn er nog steeds 
corona maatregelen die het vrijelijk organiseren van activiteiten door de werkgroepen in de 
weg staan. We vinden het maken van een begroting daarom minder zinvol. Zodra dat weer 
kan kunnen de werkgroepen hun normale activiteiten weer opstarten. Voor uitgaven boven 
de € 100 graag vooraf overleg met de penningmeester. 

Declaraties bij voorkeur digitaal. Stuur altijd een duidelijke scan of foto mee van de bon of 
factuur. Vermeld de werkgroep, de omschrijving van de aankoop, uw naam en IBAN. Leden 
kunnen hun declaratie rechtstreeks naar de penningmeester sturen; niet leden moeten dat 
via hun coördinator doen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan wordt een declaratie 
binnen enkele dagen vergoed. 

Voor activiteiten die buiten het normale stramien vallen willen we met projectbegrotingen 
werken. Dit is al realiteit voor de boomgaard/kwekerij. De penningmeester is de 
coördinatoren hierbij graag behulpzaam.  

De penningmeester is telefonisch en via Whatsapp bereikbaar op 06 47 12 49 70 of via e-
mail: penningmeester@ivn-eemland.nl  
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Balans per 31 december

Activa

vorderingen
debiteuren 610 184
nog te innen contributie 2.000 1) -

2.610 184
liquide

bankrekening  NL08 INGB 0000 7090 43 18 2) 2.035
bankrekening  NL49 INGB 0002 5759 43 2.884 6.290
spaarrekening  NL08 INGB 0000 7090 43 0 2) 7.121
spaarrekening  NL49 INGB 0002 5759 43 20.000 9.798
kas Bunschoten 416 585 3)

kas en bank Uilen 403 146 3)

23.721 25.975

Totaal der activa 26.331 26.159

Passiva

schulden
crediteuren 0 0
vooruit ontvangen 0 -

0 0
bestemmingsreserves

Arkemheen-Eemland 1.848 4) 1.848
Bescherming Weidevogels 1.316 5) -
Cursussen 1.232 6) 2.865
Educatie Boomgaard/Kwekerij 600 7) -
Natuurpaden 0 8) 1.921
NGO 4.324 6) 3.665

9.320 10.299
algemene reserve

algemene reserve ultimo vorig jaar 15.860 13.107
herziening bestemmingreserves 979 -
operationeel resultaat dit jaar 172 2.753

17.011 15.860

Totaal der passiva 26.331 26.159

1) door verschillende oorzaken is een aanzienlijk deel van de contributies nog niet geïnd, 
het genoemde bedrag is een ruwe schatting

2) om kosten te besparen zullen we in 2021 deze bankrekening opheffen, vooruitlopend hierop
is eind 2020 het overgrote deel van het tegoed overgeboekt op de rekening die we behouden

3) de saldi van Bunschoten en Uilen zijn in 2019 gerapporteerd als één bedrag
4) in 2018 verkregen v.d. opgeheven vereniging Vrienden van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland
5) herberekende reserve van De Wulp
6) bedrag is herzien aan de hand van de administratie van de coördinator wg Cursussen
7) in 2020 verkregen donatie van particulier met de genoemde bestemming
8) onder andere verkregen in 2014 als algemene donatie van de Rabobank Soest Baarn Eemnes;

thans toegevoegd aan de algemene reserve

2020 2019
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Staat van Baten en Lasten

Baten

algemene verenigingsbaten
bijdrage leden/donateurs 3.445 1) 3.828
giften en subsidies 600 2) 350
advertenties 0 228
diversen 0 2

4.045 4.408
werkgroepen 3)

Bunschoten 579 4) 1.020
Cursussen 0 219
Duurzaamheid w.o. Paleis 410 990
Fotografie 0 634
Natuurpaden 200 0
Uilen 35 0
Vlinders 0 72
Vogels 0 0
Wandelingen 351 1.284
Wulp 349 453

1.924 4.672

Totaal der baten 5.969 9.080

Lasten

algemene verenigingslasten
afdracht IVN 1.636 1.668
NatuurNabij 1.045 1.285
bijeenkomsten 442 551
bestuurskosten 25 0
bankkosten 239 183
diversen 0 166

3.387 3.853
werkgroepen 3)

Bunschoten 747 4) 435
Communicatie 87 0
Duurzaamheid w.o. Paleis 554 620
Excursies 12 245
Fotografie 220 693
Scholen 126 206
Uilen 178 0
Vlinders 0 126
Vogels 13 72
Wandelingen 40 0
Wulp 433 77

2.410 2.474

Totaal der lasten 5.797 6.327

Meer baten dan lasten 172 2.753

1) dit is inclusief de op de balans vermelde nog te innen contributie over 2020
2) betreft een donatie met bestemming gidsenopleiding en educatieve activiteiten boomgaard/kwekerij
3) niet vermelde werkgroepen hadden in 2019 en in 2020 geen baten respectievelijk lasten
4) inclusief baten en lasten over de periode 7 okt 2019 t/m 31 dec 2019

2020 2019

Bedragen in euro (afgerond) - 4 van 5 - 20 april 2021
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Categorie
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baten 4.045,00 579,26 410,15 200,00 35,00 350,50 348,84 5.968,75
contributie 3.445,00 3.445,00

leden/donateurs 3.445,00 3.445,00
giften 600,00 200,50 800,50

donatie 600,00 600,00
publiekswandeling 200,50 200,50

opbrengsten 297,00 35,00 150,00 482,00
braakballen 15,00 15,00
kalenders 27,00 27,00
lezingen 20,00 20,00
nestkasten 270,00 270,00
verzorgde wandelingen 150,00 150,00

vergoedingen 282,26 410,15 200,00 348,84 1.241,25
kleding 410,15 410,15
materiaal 282,26 282,26
overname routes 200,00 200,00
weidevogelbescherming 348,84 348,84

lasten -3.386,85 -747,49 -87,12 -553,63 -11,75 -220,06 -126,00 -178,34 -13,00 -40,10 -432,52 -5.796,86 
bestuur -264,25 -87,12 -19,95 -432,52 -803,84 

bankkosten -239,26 -19,95 -259,21 
domainhosting -87,12 -87,12 
kantoorbenodigheden -24,99 -63,92 -88,91 
reiskosten -368,60 -368,60 

inkoop -700,49 -142,24 -46,50 -79,99 -13,00 -40,10 -1.022,32 
cursusmateriaal -142,24 -142,24 
lectuur -46,50 -13,00 -59,50 
materiaal -700,49 -79,99 -780,48 
vergunning -40,10 -40,10 

promotie -1.045,14 -9,65 -411,39 -173,56 -23,95 -1.663,69 
kleding -411,39 -411,39 
materiaal -9,65 -173,56 -23,95 -207,16 
NatuurNabij -1.045,14 -1.045,14 

vereniging -2.077,46 -37,35 -11,75 -126,00 -54,45 -2.307,01 
afdracht IVN -1.636,00 -1.636,00 
bijeenkomsten -441,46 -37,35 -11,75 -126,00 -616,56 
lief en leed -54,45 -54,45 

totaal 658,15 -168,23 -87,12 -143,48 -11,75 -220,06 200,00 -126,00 -143,34 -13,00 310,40 -83,68 171,89
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