
 

Balans 2021     

Debet   Credit  

Saldo Triodosbank €  4512,73  Voorzieningen 
(onontkoombaar) 

€  7600,00 

Saldo 
rentemeerrekening 

€ 9913,98  Bestemmingsreserve 
(niet onontkoombaar) 

€  4000,00 

Saldo kas € 40,05  Algemene reserve €  2866,76 

Totaal liquide middelen € 14.466.76 
 

 Totaal  € 14.466,76 
 

 
Korte toelichting bij financieel jaaroverzicht 2021 en begroting 2022 
Ontvangsten: 
In 2021 hebben we meer ontvangen aan donaties, publieksactiviteiten en educatief dan begroot. Een belangrijke bedrag kregen we voor ons werk aan het 
natuurplaatjesalbum: totaal € 3000,-- (€ 2500 van de gemeente en € 500 van Deen). Dit bedrag wordt bestemd voor kinderen en staat als zodanig op de 
begroting.  
In het bedrag voor de post publieksactiviteiten is, zowel op de inkomstenkant als op de uitgavenkant, € 672,67 opgenomen voor de lokale productenmarkt. Dit 
komt omdat IVN de kosten eerst heeft betaald en de gemeente Zeewolde deze kosten daarna aan ons heeft terugbetaald.  
Uitgaven: 
In 2021 hebben we diverse grote eenmalige uitgaven gedaan: 
Een nieuw informatiebord bij de ingang. Dit bord was sterk verouderd, zowel qua inhoud als qua houten frame. 
Modernisering van audiovisuele middelen, zoals een groot TV scherm als vervanging voor de verouderde beamer,  vervanging van een aantal oude verrekijkers 
en de aanschaf van een batdetector. 
Voor het buitenterrein zijn een nieuwe grasmaaier en twee nieuwe accu’s ( voor de bosmaaier en heggenschaar) grote uitgaven. De accu’s zijn betaald in 2022 
en staan daarom op de begroting voor 2022. 
A.g.v. sluiting van de Roode Schuur vanwege Covid-19 waren de uitgaven voor energie in 2021 lager dan normaal. De verwachting is dat we in 2022 veel meer 
moeten uitgeven voor energie, mede door de forse stijging van de energieprijzen. Daarom staat hier € 2400 voor op de begroting. 
Het grootste deel van de kruisposten betreft het inwisselen van contant geld, dat op de bankrekening is gestort. 
 

IVN afdeling Zeewolde: Financieel jaaroverzicht 2021 en begroting 2022
begroting 2021 ontvangsten 2021 uitgaven 2021 begroting 2022

Totaal liquide middelen per 31-12-2020 12.998,52€         

Ontvangsten 

contributies 2.000,00€           2.068,00€             2.000,00€           

donaties 500,00€             1.376,50€             500,00€             

publieksactiviteiten 1.000,00€           1.797,21€             1.500,00€           

subsidie 2.300,00€           2.420,00€             2.300,00€           

gebruik schuur 500,00€             450,00€               500,00€             

energie 200,00€             7,73€                   -€                   

NL doet 350,00€             -€                     -€                   

educatief 2.000,00€           2.620,00€             500,00€             

Totaal ontvangsten 8.850,00€           10.739,44€           7.300,00€           

rentemeerrekening 5.000,00€             

Kruisposten 521,86€               

Totaal ontvangsten 16.261,30€           

Uitgaven  

 Roode schuur 1.000,00€           1.870,48€           1.500,00€           

publieksactiviteiten 2.000,00€           1.432,26€           1.250,00€           

secretariaat / bestuurskosten 100,00€             -€                   100,00€             

Themagroepen 350,00€             149,62€             350,00€             

buitenterrein 750,00€             1.175,36€           750,00€             

energie 1.600,00€           1.188,62€           2.400,00€           

NL doet 350,00€             -€                   -€                   

Verenigingskosten 2.500,00€           3.430,72€           900,00€             

kosten testen pinnen 0,14€                 

Rentemeerrekening 24,00€               24,00€               24,00€               

Totaal uitgaven 8.674,00€           9.271,20€           7.274,00€           

Rentemeerrekening 5.000,00€           

kruisposten 521,86€             

eenmalige extra uitgaven t.b.v. kinderen n.a.v. opbrengst plaatjes album 2021 3.000,00€           

Totaal uitgaven 14.793,06€         10.274,00€         

verschil ontvangsten/uitgaven 176,00€             1.468,24€           2.974,00€           

Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2020 31-12-20201

saldo Triodosbank 3.242,52€           7.880,09€             4.512,73€           

saldo rendement rekening Triodosbank 4.947,98€           4.937,98€             9.913,98€           

saldo kas 108,00€             180,45€               40,05€               

Totaal liquide middelen 8.298,50€           12.998,52€           14.466,76€         


