
IVN Zwolle e.o. Financieel verslag 2021

Resultatenrekening

begroting 2021 werkelijk 2021 begroting 2022 begroting 2021 werkelijk 2021 begroting 2022

Algemeen

Contributies 5.000,00€          5.212,00€         5.200,00€           

Donaties 600,00€             530,00€            500,00€              

Rente ASN-bank 10,00€               -€                  

Administratiekosten 1.000,00€           405,00€            750,00€              

Lidmaatschappen 70,00€                 70,00€              70,00€                

Huisvesting 1.000,00€           1.000,00€         2.000,00€           

ALV 100,00€              -€                  270,00€              

PR en website 300,00€              162,00€            300,00€              

Stand 150,00€             62,00€              100,00€              100,00€              76,00€              100,00€              

Folders 200,00€              -€                  300,00€              

ZNT 1.500,00€           2.275,00€         1.500,00€           

Natuurgidsenkleding (reservering) 1.000,00€           

KLAS/Steenbreek 150,00€              -€                  

Afschrijving voorraad 100,00€              293,00€            200,00€              

Diversen 300,00€              242,00€            300,00€              

Beleidsruimte 4.500,00€           

Werkgroepen

excursies 500,00€             620,00€            500,00€              200,00€              214,00€            250,00€              

groen voor ouderen 100,00€             -€                  100,00€              50,00€                 -€                  50,00€                

insectencursus 100,00€             -€                  100,00€              100,00€              -€                  100,00€              

route apps 400,00€             200,00€            200,00€              250,00€              -€                  150,00€              

klimaat 1.200,00€          705,00€            700,00€              800,00€              75,00€              200,00€              

ledenverbinding 750,00€              495,00€            1.500,00€           

natuurgidsenopleiding 1.000,00€           144,00€            500,00€              

natuurjeugdbegeleideropleidingen 300,00€             760,00€            1.350,00€           250,00€              123,00€            670,00€              

oerschool 950,00€             615,00€            950,00€              950,00€              193,00€            950,00€              

scharrelkids 4-8 jaar 100,00€             -€                  100,00€              100,00€              -€                  100,00€              

scharrelkids 8-12 jaar 100,00€             -€                  100,00€              100,00€              -€                  100,00€              

Inkomsten Uitgaven
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Resultatenrekening (vervolg)

begroting 2021 werkelijk 2021 begroting 2022 begroting 2021 werkelijk 2021 begroting 2022

veldlessen 1.300,00€          1.196,00€         1.300,00€           250,00€              253,00€            300,00€              

kinderclub Meppel 360,00€             797,00€            360,00€              300,00€              392,00€            300,00€              

vogelzangcursus -€                   -€                  2.200,00€           300,00€              -€                  600,00€              

wilde plantencursus 150,00€             -€                  750,00€              100,00€              -€                  250,00€              

winst/ verlies 2.800,00€           1.000,00€           4.285,00€         

Totaal 11.320,00€       10.697,00€       17.310,00€        11.320,00€         10.697,00€       17.310,00€         

Balans

31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021

Voorraad stand 1.214,00€         921,00€              Reserveringen

ING bank 3.584,00€         8.080,00€           NGO 12.731,00€       12.731,00€         

ASN 49.969,00€       49.969,00€         GVO 1.303,00€         1.303,00€           

Oerschool 807,00€            807,00€              

NJO 278,00€            278,00€              

KLAS 2.000,00€         1.918,00€           

Debiteuren -€                  -€                    Crediteuren -€                  -€                    

Eigen vermogen 37.648,00€       41.933,00€         

Totaal 54.767,00€       58.970,00€        54.767,00€       58.970,00€         

Activa Passiva

Inkomsten Uitgaven

Toelichting 
Verlies- en winstrekening 2021 

Voor alle werkgroepen is de corona-pandemie opnieuw van grote invloed geweest in het verslagjaar. Veel geplande activiteiten konden niet doorgaan. 

In 2021 is er sprake van een positief resultaat van € 4.285. Dit positieve resultaat is te verklaren doordat er in verband met de corona-pandemie minder geld 

is uitgegeven  èn doordat er extra, niet begrote, inkomsten waren: ondermeer van de klimaatcursus, van het landelijk IVN voor de Scharrelkids-cursussen en 

van de gemeente Meppel voor de kinderclub Meppel. Wat daarnaast opvalt is  een groeiend bedrag van de vrijwillige bijdragen voor de excursies.   

In het verslagjaar is een fors bedrag uitgegeven voor de laatste drie papieren nummers van het Zwols Natuur Tijdschrift (ZNT).  

 

Balans per 31-12-2021 

Het eigen vermogen is in 2021 toegenomen met € 4.285. De reserveringen voor de Natuur Gidsen Opleiding (NGO), Groen Voor Ouderen (GVO), de Oerschool 

en  de werkgroep Natuurouders zijn onveranderd  overgenomen uit de balans van 2021.  

KLAS (Klimaat Actieve Stad):  In een subsidiebeschikking van 16-05-2019 is ons door het waterschap Drents Overijsselse Delta een bedrag toegezegd van € 

5000,-, waarvan we in dat jaar een voorschot van € 2500,- hebben ontvangen. Een deel van dit bedrag is gebruikt door de werkgroep Steenbreek, het 

resterende bedrag is terug te vinden op de balans. De werkgroep Steenbreek is per 1-1-2022 opgegaan in de werkgroep Klimaat. Het bestuur zal contact 

opnemen met het waterschap over de bestemming van het resterende subsidiebedrag. 

 

Begroting 2022 

Aan alle  werkgroep-coördinatoren is in het voorjaar 2022 gevraagd om een inschatting te maken van de baten en lasten voor 2022 en de opgegeven 

bedragen zijn in de begroting opgenomen.  

In 2022 staat de verhuizing van onze locatie in Berkum naar de Nooterhof op het programma. Voor de verhuizing is een incidentele extra bijdrage van € 1.000 

op de begroting opgenomen onder de post huisvesting, bovenop de contractuele onkostenvergoeding van € 1000 per jaar die wij in Berkum betalen voor 

koffie etc. en energieverbruik. Daarnaast is onder de post Zwols Natuur Tijdschrift (ZNT) een bedrag van € 1.500 opgenomen voor extra publiciteit 

(bijvoorbeeld een extra ZNT) ter gelegenheid van de nieuwe start in de Nooterhof. 

Verder is het voor IVN Zwolle van groot belang om na de corona-beperkingen een nieuwe start te maken en te werken aan “verbinding” tussen alle leden en 

de werkgroepen (incl. bestuur). Daarvoor is op de begroting een bedrag van € 1500 opgenomen.  

Ook is een bedrag van € 1000 opgenomen voor de aanschaf van IVN-kleding voor de diverse werkgroepen omdat daar duidelijk behoefte aan bestaat en dit 

een extra stimulans voor vrijwilligers kan zijn. Wat dit jaar niet uitgegeven wordt, komt op de balans als reservering omdat er over enkele jaren weer een 

Natuurgidsenopleiding van start gaat.  

Tenslotte heeft de ALV op 21 april 2022 besloten het bestuur extra ruimte te geven voor nieuw beleid.  

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement is het bestuur bevoegd € 2500 per jaar uit te geven zonder nadere toestemming. De ALV heeft dit bedrag 

voor de komende vier jaren verhoogd tot € 4500 per jaar. 

Door dit besluit is er sprake van een negatief saldo van € 2800 op de begroting voor 2022. 
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