
Financieel verslag 2020 IVN Zwolle e.o.

Resultatenrekening
begroting 2020 werkelijk 2020 begroting 2021 begroting 2020 werkelijk 2020 begroting 2021

Contributies minus afdracht land bureau 5.000,00€              4.939,00€              5.000,00€              

Donaties 600,00€                 562,50€                 600,00€                 

Rente ASN 10,00€                   12,56€                   10,00€                   

Algemene kosten

Administratiekosten 1.500,00€               701,59€                 1.000,00€          

ALV 200,00€                  100,00€             

Lidmaatschappen 70,00€                    69,75€                   70,00€               

PR en website/Smartboard 1.400,00€               1.355,20€              300,00€             

ZNT 1.500,00€               645,00€                 1.500,00€          

Folders 300,00€                  111,80€                 200,00€             

Diversen 300,00€                  206,60€                 300,00€             

Zaalhuur 1.000,00€               1.000,00€              1.000,00€          

Leden 750,00€                  920,48€                 750,00€             

Inkoop en kosten stand 100,00€                  95,45€                   100,00€             

Verkopen stand 150,00€                 136,85€                 150,00€                 

Afschrijving voorraad 100,00€                  108,00€                 100,00€             

Werkgroepen

excursies 1.750,00€              310,00€                 500,00€                 550,00€                  74,31€                   200,00€             

groen voor ouderen 200,00€                 100,00€                 50,00€                    17,10€                   50,00€               

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

routeapp -€                        400,00€                 -€                        250,00€             

klimaatcursus -€                        1.200,00€              -€                        800,00€             

natuurgidsenopleiding -€                        -€                        6.000,00€               1.509,35€              1.000,00€          

natuurgidsenkleding -€                        3.500,00€               4.147,12€              

natuurouders 100,00€                 -€                        -€                         -€                        100,00€             

oerschool 1.200,00€              63,00€                   950,00€                 1.000,00€               481,04€                 950,00€             

scharrelkids 4-8 jaar 100,00€                 30,00€                   100,00€                 100,00€                  9,06€                      100,00€             

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

scharrelkids cursussen 720,00€                 50,00€                   300,00€                 400,00€                  9,12€                      150,00€             

Inkomsten Uitgaven
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Financieel verslag 2020 IVN Zwolle e.o.

Resultatenrekening (vervolg)
begroting 2020 werkelijk 2020 begroting 2021 begroting 2020 werkelijk 2020 begroting 2021

steenbreek/KLAS 100,00€                 -€                        100,00€                  -€                        150,00€             

veldlessen 1.300,00€              646,00€                 1.300,00€              250,00€                  156,20€                 250,00€             

kinderclub meppel 450,00€                 186,00€                 360,00€                 350,00€                  194,49€                 300,00€             

vogelzangcursus 2.400,00€              240,00€                 -€                        500,00€                  80,13€                   300,00€             

wilde plantencursus 800,00€                 25,00€                   150,00€                 250,00€                  179,90€                 100,00€             

Winst/Verlies 5.490,00€              4.870,78€              1.000,00€          

20.470,00€            12.071,69€            11.320,00€            20.470,00€            12.071,69€            11.320,00€       

Balans 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020

Activa # Passiva

Voorraad stand 1.357€                   1.322€                   1.214€                   # Reserveringen

ING bank 3.037€                   7.426€                   3.584€                   # NGO 12.731€                 12.731€             

ASN 43.933€                 49.957€                 49.969€                 # GVO 1.303€                   1.303€               

# Oerschool 807€                       807€                   

# Natuurouders 278€                       278€                   

# KLAS 2.000€                   2.000€               

Debiteuren 661€                       1.544€                   -€                            # Crediteuren 611€                       -€                        

# Eigen vermogen 42.519€                 37.648€             

Totaal 48.988€                 60.249€                 54.767€                 60.249€                 54.767€             

Debiteuren Crediteuren

Totaal Totaal

Inkomsten Uitgaven
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Financieel verslag 2020 IVN Zwolle e.o.

Toegevoegd: Vragen en antwoorden jaarrekening, ALV oktober 2021

Toelichting op de verlies- en winstrekening 2020, de balans per 31-12-2020 en de begroting 2021

Verlies- en winstrekening 2020
In 2020 is er sprake van een negatief  resultaat van 4.871 euro. 
Dit negatieve resultaat was vooraf begroot en is met name vooral veroorzaakt door de aanschaf van nieuwe kleding voor de natuurgidsen (in totaal 
4.147 euro) en de aanschaf van een smartboard voor ons gebouw in Berkum (bijdrage IVN : 1.190 euro). De aanschaf van het smartboard is zowel 
inhoudelijk als financieel vanuit onze IVN afdeling  geregeld.  
In de, vorig voorjaar, vastgestelde begroting van 2020 was aan de uitgavenkant ten onrechte een uitgave van 2.000 euro voor de Klimaat Actieve 
Stad (KLAS) opgenomen. Dit is immers een balanspost die in de balansen over 2019 en 2020 terug te vinden is en dus niet in de exploitatierekening 
hoort. Hierdoor is het geraamde begrotingstekort dus ook met 2.000 euro afgenomen en aangepast van 7.490 euro naar 5.490 euro. 
Voor alle werkgroepen is de corona-uitbraak van grote invloed geweest in het verslagjaar. 
De post ‘Leden’ is in 2020 licht overschreden vanwege de deelname aan de IVN-route-app door onze afdeling, en de aanschaf van een 
kerstpresentje voor de zeer actieve leden als blijk van waardering vanuit het bestuur in dit moeilijke jaar.  

Balans per 31-12-2020
Het eigen vermogen is in 2020 afgenomen met 4.871 euro. 
De reserveringen voor de Natuurgidsenopleiding, Groen Voor Ouderen (GVO), de Oerschool, de werkgroep Natuurouders en de Klimaat Actieve 
Stad zijn onveranderd  overgenomen uit de balans van 2019. 
Het resterende deel van de bijdrage van 2.000 euro van het Waterschap DOD voor de Klimaat Actieve Stad is toegevoegd aan onze balans en kan in 
2021 verder voor dit specifieke doel besteed worden.   

Begroting 2021
Omdat er in 2021 nog steeds sprake is van het corona-virus zal het opnieuw een lastig jaar worden voor onze IVN afdeling. Aan alle  werkgroep-
coördinatoren is gevraagd om een inschatting te maken van de baten en lasten voor 2021 en deze zijn in de gepresenteerde begroting voor 2021 
opgenomen. Voor  2021 is een klein positief saldo van 1.000 euro voorzien. Nieuwe werkgroepen, die in de begroting genoemd worden zijn de 
werkgroep ‘Route-app’ en de werkgroep ‘Klimaatcursus’. 

Zwolle, april 2021
Gerard Derkman, penningmeester
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Financieel verslag 2020 IVN Zwolle e.o.

Toegevoegd: Vragen en antwoorden jaarrekening, ALV oktober 2021
1. Route app: wat is hun inkomstenbron?
De coördinator van de werkgroep Route-app (Renée Cornelis) geeft aan dat ze in 2021 twee Vitens-routes in de app willen opnemen en dat Vitens ons 
hiervoor 2 x 200 euro in het vooruitzicht heeft gesteld.
2. Klimaatcursus 2021: is dit reëel om in 2021 te organiseren? Indien nee, dan niet op de begroting zetten?
Deze cursus wordt in het najaar van 2021 gegeven. Het landelijk IVN geeft subsidie indien de cursus in 2021 gegeven wordt. Oorspronkelijk was het de 
bedoeling dat de cursus in het voorjaar op meerdere plaatsen in het land gegeven zou worden, vanwege de Corona heeft IVN Zwolle besloten dit uit 
te stellen tot het najaar.
3. NGO (NatuurGidsenOpleiding): de opleiding is in 2020 afgelopen. Toch staat er een bedrag van 1000 euro gereserveerd in de begroting van 2021. 
Waavoor?
Het bedrag van 1000 euro is bedoeld voor het aanbieden van nog drie excursies in 2021, welke in 2020 vanwege Corona geannuleerd moesten 
worden.
4. NGO: De reservering 2019 en 2020 is hetzelfde gebleven (€12.713). Terwijl er in 2020 en dus ook in 2021 wel uitgaven zijn. Hoe zit dat?
De reservering is alvast bedoeld voor de organisatie van een nieuwe NGO over enkele jaren. 
Het bestuur hecht er veel waarde aan om eens in de vijf jaar de tweejarige NGO te kunnen organiseren en neemt deze post daarom als reservering op.
5. Kleding: krijgen ‘oudere gidsen’ (en wg Veldlessen) ook een nieuwe polo en/of jas in de nieuwe huisstijl? 
Dit is een goed punt: het is wel de bedoeling dat de nieuwe huisstijl consequent doorgevoerd wordt. Anderzijds zijn de ‘oude’ jassen vaak nog prima 
en is het niet milieuvriendelijk om ze voortijdig af te schaffen. Het bestuur werkt aan een regeling om de oude kleding te vervangen. 
6. Oerschool: hun uitgaven in 2020 zijn veel hoger dan de inkomsten. Natuurlijk speelt Corona hier een rol in. Waar ligt dit aan? 
De hoge kosten komen vooral doordat het ‘Oerkamp’ vanwege corona moest worden afgelast en de kosten aan de deelnemers zijn teruggegeven.
7. Ook de voor 2021 ingeschatte inkomsten en uitgaven (€950) lijken mij wat groot in dit Coronajaar. Draait de Oerschool wel door?
De Oerschool is inmiddels alweer gestart op 2 oktober 2021 met de deelnemers die in 2019 al gestart waren .
8. Is het negatief resultaat over 2020 ten dele ook afkomstig van de lage inkomsten via Excursies en Oerschool?
Nee, want de excursies hebben nog een positief saldo opgeleverd, en  de Oerschool gaat altijd over twee boekjaren (2019 en 2020 in dit geval). In het 
boekjaar 2019 waren de inkomsten (de eigen bijdragen van de deelnemers) aanzienlijk hoger, terwijl er in 2020 dus niet veel inkomsten meer waren.
9. Veldlessen: in januari 2020 heeft Vitens € 1300 aan IVN Zwolle betaald. Maar dit betreft een rekening over Veldlessen, gegeven in 2019. Hoe zit dat?
De laatste jaren gaan we bij het financieel verslag uit van het zogeheten kassysteem, d.w.z. we proberen zoveel mogelijk alles per kalenderjaar te 
boeken omdat dat eenvoudiger en overzichtelijker is. In 2019 lukte het Vitens helaas niet om het voor ons tijdig te regelen. 
10. Kan er een algemene toelichting gegeven worden op de nieuwe posten ‘Scharrelkidscursussen’, ‘Smartboard’ en ‘Route app’? Waarom zijn deze er 
gekomen, voor wie en wat houdt het in?  De algemene toelichting is te vinden in het Jaarverslag 2020 van bestuur en werkgroepen.
11. Er staat teruggeboekte contributie in de boeken, hoe zit dat?
Sinds 2018 wordt de contributie geïncasseerd door het Landelijk IVN-bureau. (Hiervoor heeft IVN Zwolle e.o. een servicecontract afgesloten; het 
landelijk bureau maakt de contributie, onder inhouding van de afdracht, naar onze bankrekening over.) Toch waren er enkele leden die nog steeds via 
een automatische overboeking hun contributie aan de afdeling overmaakten. Daarom is deze door ons teruggeboekt.
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