
Financieel verslag 2019 IVN Zwolle e.o.

Resultatenrekening
begroting 2019 werkelijk 2019 begroting 2020 begroting 2019 werkelijk 2019 begroting 2020

contr. min. afdr. land bureau 4.500,00€              7.773,00€              5.000,00€              

donaties 600,00€                 655,00€                 600,00€                 

rente ASN 20,00€                   23,00€                   10,00€                   

Administratie Alg kosten

administratiekosten 1.800,00€               1.022,00€              1.500,00€          

ALV 200,00€                  110,00€                 200,00€             

lidmaatschappen 70,00€                    70,00€                   70,00€               

PR en website 100,00€                  163,00€                 200,00€             

smartboard 1.200,00€          

ZNT 1.500,00€               1.173,00€              1.500,00€          

folders 1.000,00€               212,00€                 300,00€             

diversen 600,00€                  212,00€                 300,00€             

zaalhuur 1.000,00€               1.000,00€              1.000,00€          

kleding 3.500,00€          

leden 600,00€                  995,00€                 750,00€             

inkoop en kosten stand 100,00€                  132,00€                 100,00€             

verkopen stand 150,00€                 148,00€                 150,00€                 

afschrijving voorraad 100,00€                  35,00€                   100,00€             

Werkgroepen

excursies 1.750,00€              1.650,00€              1.750,00€              700,00€                  515,00€                 550,00€             

groen voor ouderen 200,00€                 40,00€                   100,00€                 100,00€                  37,00€                   50,00€               

insectencursus 200,00€                 100,00€                  100,00€             

nationale vogelweek 200,00€                  

natuurgidsenopleiding 10.000,00€            11.106,00€            -€                        10.000,00€            8.555,00€              6.000,00€          

natuurouders 200,00€                 200,00€                  44,00€                   -€                   

oerschool 1.000,00€              1.495,00€              1.200,00€              1.000,00€               993,00€                 1.000,00€          

scharrelkids 4-8 jaar 100,00€                 50,00€                   100,00€                 100,00€                  129,00€                 100,00€             

scharrelkids 8-12 jaar 100,00€                 92,00€                   100,00€                 300,00€                  255,00€                 100,00€             

scharrelkids cursussen 300,00€                 720,00€                 150,00€                  -€                        400,00€             

Inkomsten Uitgaven
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Resultatenrekening (vervolg)
begroting 2019 werkelijk 2019 begroting 2020 begroting 2019 werkelijk 2019 begroting 2020

klimaatact stad 2.500,00€              150,00€                  500,00€                 2.000,00€          

Steenbreek 100,00€                 100,00€             

veldlessen 1.300,00€              1.300,00€              1.300,00€              500,00€                  203,00€                 250,00€             

kinderclub Meppel 450,00€                 -€                         -€                        350,00€             

vogelzangcursus 2.400,00€              2.633,00€              2.400,00€              500,00€                  473,00€                 500,00€             

wilde plantencursus 800,00€                 890,00€                 800,00€                 400,00€                  241,00€                 250,00€             

reservering KAS 2.000,00€              

reservering NGO 2.500,00€              

winst/verlies 7.490,00€              1.950,00€               8.786,00€              -€                   

23.420,00€            30.355,00€            22.470,00€            23.420,00€            30.355,00€            22.470,00€       

Balans 31-12-2018 31-12-2019 Balans 31-12-2018 31-12-2019

Activa # Passiva

Voorraad stand 1357 1322 # Reserveringen

ING bank 3037 7426 # NGO 10231 12731

ASN 43933 49957 # GVO 1303 1303

Debiteuren 681 1544 # Oerschool 807 807

# Natuurouders 278 278

# Crediteuren 2656 611

# KLAS 2000

# Eigen vermogen 33733 42519

Totaal 49008 60249 49008 60249

Debiteuren Crediteuren

Vitens - Veldlessen 1300 Post Nl - ZNT 611

KNNV - ZNT 244

Totaal 1544 Totaal 611

Inkomsten Uitgaven
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Toelichtingen

Verlies en winstrekening
In 2019 is er sprake van een positief resultaat van 8.786 euro. 
Dit resultaat is met name te danken aan de volgende positieve afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019:
Van de contributie-ontvangst vanuit het landelijk IVN is nog een bedrag van 3.183 euro over  contributies uit  2018 ontvangen; dit was niet voorzien 
en is dus een meevaller. (NB: vanaf 2020 gaat de gehele contributie-inning van al onze leden via het landelijk IVN-bureau). 
Vanuit de werkgroep excursies zien we steeds meer dat deelnemers hun waardering voor de excursie ook in een geldelijke bijdrage willen 
uitdrukken; vandaar een forse bijdrage voor de excursies in 2019 van in totaal 1.650 euro. 
Bijna alle werkgroepen hebben een positief saldo gehaald in het verslagjaar. Dit geldt niet voor de beide scharrelkids-groepen, maar omdat we ons 
graag juist inzetten voor kinderen is dit een bewuste keuze geweest.
In 2019 is door de werkgroep ‘Steenbreek’ twee keer een bijdrage van 250 euro uitgekeerd voor twee projecten die als doel hebben het vasthouden 
van het regenwater; hiervoor is in 2019 een bijdrage van 2.500 euro ontvangen van het waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD). 

Balans per 31-12-2019
Het eigen vermogen is in 2019 gestegen. De reserveringen voor Groen Voor Ouderen (GVO), de Oerschool en de werkgroep natuurouders zijn 
onveranderd  overgenomen uit de balans van 2018. De reservering voor de Natuur Gidsen Opleiding (NGO) is verhoogd met 2.500 euro. Enerzijds 
omdat de Natuurgidsen Opleiding in 2020 afloopt en anderzijds om alvast weer een startbedrag  voor een nieuwe NGO te reserveren. Het 
resterende deel van de bijdrage voor de Klimaat Actieve Stad van het waterschap DOD, van  2.000 euro is toegevoegd aan onze balans en kan in 
2020 verder voor dit specifieke doel besteed worden.   

Begroting voor 2020
De begroting voor 2020 werd in het begin van het jaar opgesteld, inclusief onderstaande toelichting. Inmiddels zijn we aangeland in het laatste 
kwartaal en blijkt dat de inkomsten en uitgaven vanwege het coronavirus heel anders verlopen. Op moment van schrijven is het nog moeilijk te 
voorspellen hoe dit verder zal gaan. Het bestuur heeft daarom besloten het document niet aan te passen en na afloop van het boekjaar de 
verschillen te verantwoorden.

In 2020 is een ‘verlies’ van 7.490 euro voorzien. Dit is afkomstig uit de aanschaf van kleding, onder andere voor de nieuwe natuurgidsen (3.500 
euro), de bijdrage voor de aanschaf van een ‘smartboard’ (1.200 euro) en voor een mooie  afronding van de Natuur Gidsen Opleiding. NB: Het 
smartboard kost in totaal 5.000 euro, waarbij onze partners uit het Natuurplatform Zwolle (o.a. de KNNV en Milieuraad) ook een forse bijdrage gaan 
leveren.  

Maart 2020
Gerard Derkman, penningmeester IVN Zwolle e.o.
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Toegevoegd: Vragen en antwoorden jaarrekening, ALV oktober 2020

Vraag: Begroting 2020: waarom zijn er geen inkomsten voor de natuurgidsenopleiding begroot, maar wel 6000 kosten?
Antwoord: De Natuurgidsen Opleiding (NGO) is over twee kalenderjaren/boekjaren uitgesmeerd. De inkomsten hebben al vorig jaar (in 2019)
plaatsgevonden. Vandaar dat er in 2020 alleen sprake is van uitgaven. 
NB: Gezien het grote belang voor de Natuurgidsenopleiding voor onze afdeling is ook al weer een bedrag op de balans gereserveerd voor een 
nieuwe NGO.
Vraag: hoe verhouden zich de inkomsten van de cursus gelden tot de kosten van de NGO?
Antwoord: De Natuur Gidsen Opleiding beslaat een periode van twee jaren, 2019 en 2020. De totale kosten zijn begroot op 16.000,- euro, waarbij 
de eigen bijdrage van de deelnemers ruim 11.000,- euro bedraagt (395,- euro per deelnemer) . Gezien het grote belang van deze cursus voor onze 
afdeling draagt de afdeling 5.000,- euro bij aan de NGO door middel van een reservering op onze balans. Eind 2019 bedroeg deze reservering 
12.731,- euro voor de opstart van een volgende nieuwe NGO in de toekomst. 
Vraag: contributie met aftrek van landelijke afdracht is niet transparant, beter lijkt mij dit op te splitsen zo dat zichtbaar is wat contributies bijdragen 
en hoeveel de afdracht is
Antwoord: Sinds 2020 wordt de contributie-inning geheel door het landelijk bureau uitgevoerd. Per betalend lid houden zij een vast bedrag in, de 
rest wordt naar de afdeling overgemaakt. De inhouding is voor normale leden € 12 en voor huisgenoot-delen € 2. In onze boekhouding komt dus 
alleen nog het door ons ontvangen deel van de contributie terecht.
Vraag: niet duidelijk is wat leden voor uitgaven zijn;
Antwoord: De uitgave-post: ‘leden’ betreft kosten die voor alle leden gemaakt worden en dus niet op een werkgroep of algemene post kunnen
drukken, zoals de kosten voor de Nieuwjaarswandeling en de kosten van pennen en agenda’s voor de coördinatoren van de werkgroepen.
Vraag: ik neem aan dat uitgaven excursies de declaraties van de gidsen zijn
Antwoord: De post: ‘uitgaven excursies’ betreft inderdaad de declaraties van de gidsen.
Vraag: het valt op dat er erg veel vermogen is...hoe zouden we dat kunnen inzetten voor de "natuur" waar IVN voor staat? Voor het aantrekkelijk en 
bekend maken van IVN? voor het verbinden en aanmoedigen van de gidsen, voor nieuwe projecten? Enz
Antwoord: Klopt, we hebben een groot vermogen, in de loop der jaren bijeengebracht met cursussen, excursies en ook de succesvolle verkoop van 
onze fiets- en wandelroutes.
Dit vermogen wordt momenteel vooral aangehouden als flinke buffer voor toekomstige huisvesting. Dit is geen overbodige luxe, want het gebruik 
van het gebouw aan de Camperbeeklaan is nog maar voor enkele jaren verzekerd en plannen voor een nieuw Natuur- en Milieueducatie (NME)-
centrum zijn nog zeer ongewis.
Het grote vermogen maakt wel mogelijk dat leuke ideeën die meer geld kosten dan ze direct opleveren, beoordeeld kunnen worden vanuit een luxe 
positie. Dankzij dat vermogen hebben we dit jaar (samen met Milieuraad, KNNV, Bijenvereniging en Avifauna en met subsidie van NMO) een groot 
Smartboard aangeschaft voor de cursussen en presentaties in ons gebouw aan de Campherbeeklaan. 

Ook bij de vragenronde van onze digitale ALV dit jaar zijn er al verschillende leuke ideeën voorbij gekomen.
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