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Over het financieel reilen en zeilen van IVN Eemland in 2021 wordt hierbij verslag gedaan. 
Na deze tekstuele inleiding volgt de balans, de staat van baten en lasten en een uitsplitsing 
van de baten en lasten per werkgroep. Tevens is de begroting voor 2022 toegevoegd. De 
stukken zijn opgesteld door penningmeester Wim Koster. 

Penningmeesterschap en contributies 

Vorig jaar meldden wij u al dat door omstandigheden het penningmeesterschap in 2020 
nauwelijks ingevuld is geweest. Het bleek daarom noodzakelijk om de eerste maanden van 
2021 te besteden aan veel uitzoekwerk.  

Ook was in 2020 de contributie inning gestagneerd. In de tweede helft van 2021 is gewerkt 
aan het vlottrekken hiervan. De status van de ledenadministratie leverde daarbij een extra 
uitdaging op. Door onjuiste e-mailadressen, IBAN’s e.d. stokte meermaals het automatische 
proces. Dit betekende tientallen uren handwerk. Pijnlijk was het dat er nogal wat reacties 
waren in de trant van “ik heb al jaren geleden opgezegd”.  

Op de valreep van het jaar is het uiteindelijk gelukt om van 173 leden en donateurs de 
contributie over 2020 en 2021 binnen te krijgen. Nadere details vindt u in de kruistabel. 

Balans 

De balans geeft de financiële positie van de vereniging. De passiva tonen een eigen 
vermogen van € 26.815, dat is de som van de bestemmingsreserves en de algemene reserve. 
Bij de activa zien we dat bijna 90% hiervan liquide is, m.a.w. geld dat op onze eigen 
banrekeningen staat en waar we direct over kunnen beschikken. De vereniging is dus 
financieel gezond. 

Staat van baten en lasten 

Dat ook in 2021 onze activiteiten beperkt werden door Corona is terug te zien bij de baten 
en lasten. Bij de Paleistuin werd wel flink geïnvesteerd, waar een subsidie tegenover stond. 
Verder investeerden we in de zichtbaarheid van IVN met de aanschaf van promotiemateriaal 
zoals kleding met logo’s, strandvlaggen e.d. Het behaalde operationeel resultaat van € 484 is 
toegevoegd aan de algemene reserve. 
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Balans per 31 december

Activa

vorderingen
debiteuren 0 610
toegezegde subsidie 2.618 1) -
nog te innen contributie 500 2) 2.000

3.118 2.610
liquide

bankrekening  NL08 INGB 0000 7090 43 656 18
bankrekening  NL49 INGB 0002 5759 43 1.719 2.884
spaarrekening  NL08 INGB 0000 7090 43 0 0
spaarrekening  NL49 INGB 0002 5759 43 22.000 20.000
kas Bunschoten 175 416
kas en bank Uilen 0 3) 403

24.550 23.721

Totaal der activa 27.668 26.331

Passiva

schulden
crediteuren 0 0
vooruit ontvangen 45 0

45 0
voorzieningen

promotie 808 4) -
808 0

bestemmingsreserves
Arkemheen-Eemland 1.387 5) 1.848
Bescherming Weidevogels 1.854 6) 1.316
Cursussen 1.232 1.232
Educatie Boomgaard/Kwekerij 236 7) 600
NGO 4.324 4.324

9.033 9.320
algemene reserve

algemene reserve ultimo vorig jaar 17.011 15.860
herziening bestemmingreserves 287 979
operationeel resultaat dit jaar 484 172

17.782 17.011

Totaal der passiva 27.668 26.331

1) de subsidie van Kiem t.b.v. Boomgaard/Kwekerij over 2021; is begin 2022 ontvangen
2) een realistische schatting van nog te innen contributies over 2021
3) kas en bank van de Uilen werkgroep zijn begin 2021 opgeheven; het saldo is overgemaakt naar 

onze bankrekening  NL49 INGB 0002 5759 43
4) betreft een nalevering van promotie materiaal t.b.v. diverse werkgroepen georganiseerd door de  

werkgroep Communicatie
5) de reserve is verminderd met het (negatief) saldo van baten en lasten van werkgroep Bunschoten
6) de reserve is vermeerderd met het (positief) saldo van baten en lasten van werkgroep De Wulp
7) de reserve is verminderd met lasten met een educatief karakter van werkgroep Duurzaamheid, t.w. 

cursusmateriaal en promotiemateriaal (zaadbommen) welke buiten de subsidie van Kiem vallen

2021 2020
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Staat van Baten en Lasten

Baten

contributies en giften
contributies 4.120 3.445
subsidie 2.618 -
publiekswandeling 34 201
algemene giften 172 600

6.944 4.246
opbrengsten

bloemen e.a. 1.062 -
braakballen 50 15
kalenders 0 27
lezingen 0 20
nestkasten 0 270
placemats 154 -
verzorgde wandelingen 50 150

1.316 482
vergoedingen

kleding 0 410
materiaal 0 282
overname routes 0 200
weidevogelbescherming 601 349

601 1.241

Totaal der baten 8.861 5.969

Lasten

bestuur
bankkosten 203 259
domainhosting 235 87
kantoorbenodigheden 22 89
reiskosten 74 369

534 804
inkoop

botanisch materiaal 2.135 -
bouwmateriaal 917 780
cursusmateriaal 163 142
gereedschap 197 -
lectuur 60 60
vergunning 0 40

3.472 1.022
promotie

kleding 1.611 412
promotiemateriaal 541 207
NatuurNabij 0 1.045

2.152 1.664
vereniging

afdracht IVN 1.550 1.636
bijeenkomsten 441 617
lief en leed 228 54

2.219 2.307

Totaal der lasten 8.377 5.797

Meer baten dan lasten 484 172

2021 2020
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Categorie

alg
emeen
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fotogra
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n

W
ulp

to
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baten 4.120,31 71,98 3.680,01 154,00 150,00 84,00 600,69 8.860,99
contributie 4.120,31 4.120,31

leden 2.429,31 2.429,31
donateurs 795,00 795,00
huisgenoten leden 60,00 60,00
huisgenoten donateurs 10,00 10,00
extra bijdrage leden 124,00 124,00
extra bijdrage donateurs 145,00 145,00
korting automatische incasso -89,00 -89,00 
meer ontvangen over 2020 126,00 126,00
nog te innen contributie 2021 500,00 500,00
diversen 20,00 20,00

giften 71,98 2.618,00 100,00 34,00 2.823,98
subsidie 2.618,00 2.618,00
publiekswandeling 34,00 34,00
algemene giften 71,98 100,00 171,98

opbrengsten 1.062,01 154,00 50,00 50,00 1.316,01
bloemen e.a. 1.062,01 1.062,01
braakballen 50,00 50,00
placemats 154,00 154,00
verzorgde wandelingen 50,00 50,00

vergoedingen 600,69 600,69
weidevogelbescherming 600,69 600,69

lasten -2.050,58 -533,22 -682,33 -3.229,74 -283,35 -46,50 -50,00 -609,68 -597,19 -13,00 -218,25 -62,82 -8.376,66 
bestuur -160,36 -234,58 -74,50 -1,70 -62,82 -533,96 

bankkosten -138,38 -1,70 -62,82 -202,90 
domainhosting -234,58 -234,58 
kantoorbenodigdheden -21,98 -21,98 
reiskosten -74,50 -74,50 

inkoop -172,79 -2.808,99 -46,50 -23,53 -407,24 -13,00 -3.472,05 
bonatisch materiaal -2.134,96 -2.134,96 
bouwmateriaal -148,29 -361,94 -407,24 -917,47 
cursusmateriaal -139,21 -23,53 -162,74 
gereedschap -24,50 -172,88 -197,38 
lectuur -46,50 -13,00 -59,50 

promotie -274,45 -220,50 -447,75 -380,25 -50,00 -391,50 -168,75 -218,25 -2.151,45 
kleding -197,95 -220,50 -315,00 -155,25 -391,50 -168,75 -162,00 -1.610,95 
promotiemateriaal -76,50 -132,75 -225,00 -50,00 -56,25 -540,50 

vereniging -1.615,77 -139,93 -40,50 -208,85 -194,65 -19,50 -2.219,20 
afdracht IVN -1.550,00 -1.550,00 
bijeenkomsten -30,77 -12,00 -40,50 -208,85 -148,65 -440,77 
lief en leed -35,00 -127,93 -46,00 -19,50 -228,43 

totaal 2.069,73 -461,24 -682,33 450,27 -283,35 107,50 -50,00 -609,68 -447,19 -13,00 -134,25 537,87 484,33
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