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Voorwoord 
 
Corona heeft in 2021 op vele mensen, maar ook op onze vereniging een grote impact gehad. Het 
afgelopen jaar was, net als 2020, een jaar dat in het teken stond van de wereldwijde pandemie 
waarvan ook wij de directe invloed ondervonden op onze activiteiten. Het betekende dat wij onze 
doelstelling niet geheel konden realiseren. Want onze doelstelling, mensen en met name de jeugd 
betrekken bij de natuur in de eigen omgeving, het milieu en het mooie Utrechtse Heuvelrug 
landschap, is vooral gebaseerd op fysieke contacten. Met scholenwerkgroepen, met excursies en 
lezingen. Maar ook aan de interne binding hebben wij minder kunnen doen dit jaar. Voor ons als 
vereniging is het elkaar ontmoeten een wezenlijk onderdeel van het gezamenlijk werken aan onze 
doelstelling.  
Het heeft wel als gevolg gehad, dat wij in financiële zin het jaar met een positief saldo zijn 
geëindigd, met name door minder activiteiten.  
 
Twee gezichtsbepalende leden hebben te kennen gegeven te stoppen met hun rol binnen onze 
Vereniging. Dat zijn Ida Marsman en Nico Bosman. Ida was de vertrouwenspersoon bij IVN 
Veenendaal-Rhenen en heeft dat de afgelopen zes jaar gedaan. Nico was de hoofdredacteur van 
het Groene Blad. Wij zijn hen bijzonder erkentelijk dat zij langjarig die rol hebben vervuld en willen 
dan ook op deze plek onze dank uitspreken. 
 
2021 was ook in een ander opzicht een bijzonder jaar. Wij hebben aan het eind van het jaar onze 
“Groenhof” aan de Karel Fabritiusstraat moeten verlaten. De straat met de naam van de beroemde 
schilder of moet ik zeggen de schilder met het beroemde schilderij “Het Puttertje”! Het gebouw en 
de plek paste bij ons. 
Vanaf januari 2022 zitten wij in een prachtig nieuw gebouw op het Prins Willem-Alexanderpark 317. 
De naam “Groenhof” staat weer op de fraaie gevel. Het nieuwe gebouw is heel mooi geworden en 
gaat ons nieuwe kansen geven in een moderne en complexe samenleving waar natuur, milieu en 
landschap steeds belangrijker worden. Aan ons de taak om daar onze eigen en actieve bijdrage 
aan te leveren. 
 
Velen hebben geholpen met het verhuisklaar maken, het verhuizen en het inrichten van het nieuwe 
gebouw. Allen die zich hebben ingezet, willen wij hiervoor hartelijk danken.  
Maar één persoon heeft zich wel bijzonder intensief ingezet om alles heel goed te laten verlopen. 
Dat geldt voor het gehele traject; vanaf de tekening tot en met de realisatie. En dat is Hans 
Hardeman. Met name door zijn enorme toewijding en oog voor detail is het geheel vlekkeloos 
verlopen. Grote dank hiervoor is op zijn plaats.  
 
 
Veenendaal, 23 maart 2022 
 
Leo Pruis, voorzitter 
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1. Verslag van het bestuur 
 
1.1 Terugblik 
 
Rekening houdend met de vele richtlijnen als gevolg van Corona, is er alles aan gedaan om toch 
binnen die kaders zo veel mogelijk activiteiten te realiseren.   
 
Het betekende wel dat de maandelijkse bestuursvergaderingen vaak online plaatsvonden. Maar 
ook bij een enkele werkgroep waar geen uitstel mogelijk was. We denken hier met name aan de 
werkgroep Weidevogelbescherming. Die bijeenkomst moest wel plaatsvinden vóór aanvang van het 
broedseizoen. Fysiek kon niet, dus online. Voor velen van ons was dat een nieuwe ervaring. IVN 
Nederland gaf de lokale verenigingen de mogelijkheid om van hun softwarelicentie gebruik te 
maken. Ook wij, als IVN Veenendaal-Rhenen, hebben hier gebruik van gemaakt. 
Twee coördinatorenvergadering hebben wij gehouden in de periode dat we echt bij elkaar konden 
komen. 
 
De Algemene Leden Vergadering hebben wij net zo lang uitgesteld, tot het mogelijk was om deze, 
rekening houdend met de specifieke voorschriften, nog in de oude Groenhof te houden op 23 juni 
2021. 
 
Ter bevordering van de binding is er in het najaar nog een mooie wandeltocht met een nazit 
georganiseerd.  
 
Daarnaast hebben de actieve vrijwilligers eind 2020 als dank een “moestuinvoucher” ontvangen, 
waarmee men in 2021 bij de moestuin een keuze had uit de producten van het seizoen. 
 
De actieve vrijwilligers hebben met kerst een bedankje ontvangen. 
 
1.2 Leden  
 
Het aantal leden en donateurs bleef in 2021 nagenoeg gelijk.  
 

Overzicht leden en donateurs 2021 
 Stand op  Bij in Af in Stand op 
   01-01-2021 2021 2021   31-12-2021 

Leden 249 15 15 249 

Ereleden 3  1 2 

Huisgenoot leden 12 2  14 

Jeugdleden 2  1 1 

Cadeauleden 5 6 5 6 

Donateurs 14  1 13 

Scholen 31  1 30 

 316   315 

 
1.3 Huisvesting 
 
De vereniging was in 2021 gehuisvest in een pand van de gemeente aan de Karel Fabritiusstraat. 
Op deze plek gaat de gemeente een Integraal Kind Centrum realiseren. De verhuizing vond eind 
december 2021/begin januari 2022 plaats. De nieuwe locatie is het voormalige pand van “Haasje 
Wip” aan het Prins Willem-Alexanderpark 317. Ook dit is een pand van de gemeente.  
De naam “De Groenhof” is gebleven. 
 
  



IVN Natuureducatie Veenendaal – Rhenen        
 

 
 
Jaarverslag 2021    -4-                                  23 maart 2022 

 
1.4 Bestuur 
 
Het bestuur van de Vereniging bestaat uit vijf onbezoldigde bestuurders. De bestuurders worden in 
beginsel benoemd voor een periode van drie jaar. De leden van het bestuur hebben geen 
nevenfuncties die relevant zijn om in dit jaarverslag te noemen. Het bestuur bestond in 2021 uit de 
volgende personen: 
 
 
Voorzitter - Leo Pruis 
Secretaris - Hans Hardeman 
Penningmeester - Heiny Achterberg 
Bestuurslid ondersteuning secretariaat - Anne-Marie van Haastert 
Bestuurslid algemeen - Ilse Kanij 
Notulist  - Marja Sterenborg  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
1.5 Het Groene Blad 
 
Vier keer per jaar verschijnt ons blad. Nico Bosman heeft te kennen gegeven te stoppen als 
hoofdredacteur. Uiteraard wil Nico een persoon die deze taak op zich wil nemen op een goede 
manier inwerken. 
 
1.6 Vertrouwenspersoon 
 
Onze vertrouwenspersoon Ida Marsman heeft te kennen gegeven om te stoppen met deze functie. 
Het bestuur is haar zeer dankbaar voor het vorm geven en invullen van deze rol. Momenteel is het 
bestuur in gesprek met een kandidaat. 
 
1.7 Aandachtspunten voor de toekomst 
 
Volgende punten staan bij het bestuur hoog op de agenda: 
- actief nieuw ledenbeleid; 
- verschillende coördinatorvacatures van werkgroepen vragen dringend om invulling;  
- een nieuwe hoofdredacteur voor het Groene Blad. 
 
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers van IVN Veenendaal-Rhenen hartelijk voor hun inzet en 
inbreng in 2021. 
 
1.8 Algemene informatie 
 
IVN Veenendaal-Rhenen is gericht op natuureducatie, milieu en landschap. Zij stelt zich ten doel 
binnen haar werkgebied bewustwording van de relatie mens-natuur te bevorderen, door educatie, 
voorlichting en samenwerking met andere instanties op het gebied van natuur-, landschaps- en 
milieubescherming.  
 
  

Leo 
Pruis 

Hans 
Hardeman 

Heiny 
Achterberg 

Anne-Marie 
van Haastert 

Ilse 
Kanij 

Marja 
Sterenborg 
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IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Veenendaal (hierna: IVN Veenendaal-
Rhenen is statutair gevestigd te Veenendaal en is feitelijk gevestigd tot en met december 2021 in 
de Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3. Vanaf januari 2022 is het nieuwe verenigingsgebouw De 
Groenhof aan het Prins Willem-Alexanderpark 317 in gebruik. 
 
KvK-nummer:  40480372  
Opgericht:  14 februari 1985  
RSIN-nummer:  809419932 ANBI-status  
E-mail:   secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl  
Internet: ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen 
 
IVN Veenendaal-Rhenen is samen met 163 andere regionale afdelingen een afdeling van IVN 
Nederland. IVN Veenendaal-Rhenen verzorgt voor de gemeenten Veenendaal en Rhenen de 
Natuur en Milieueducatie (NME) op de basisscholen. Gemeenten zijn verplicht deze educatie aan te 
bieden aan hun scholen. 
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2 Werkgroepen 
 
2.1 Prestatieverplichting 
 
IVN Veenendaal-Rhenen krijgt voor de uitvoering van haar taken subsidie van de gemeente 
Veenendaal. Om de subsidie te verantwoorden moet onze vereniging aan een zestal 
prestatieverplichtingen voldoen.  
 
 Stimuleren natuur- en milieueducatie voor scholen in het basisonderwijs van Veenendaal met 

middelen die goede aansluiting hebben bij de scholen.  
 Laten deelnemen van 1.500 kinderen aan IVN schoolactiviteiten in en om Veenendaal. 
 De Groenhof beheren als ontmoetingscentrum voor leerlingen, inwoners en verenigingen die 

zich (willen) verdiepen in of inzetten voor natuur en milieu. 
 Beheren en openstellen van natuurtuin het Diddersgoed. 
 Verzamelen en analyseren van natuurgegevens uit Veenendaal. 
 Bijdragen aan de bescherming en bewustwording van natuur en milieu in en om Veenendaal. 
 
2.2 Werkgroepen en hun doelstellingen 
 
Onze vereniging is georganiseerd in 20 werkgroepen, die alle activiteiten organiseren en uitvoeren 
en er voor zorgen dat aan de prestatieverplichtingen wordt voldaan. IVN Veenendaal-Rhenen doet 
meer dan de prestatieverplichtingen vereisen. Maar door corona hebben wij niet alle doelstellingen 
die wij voor ogen hadden kunnen realiseren. Voor de verantwoording van de financiën zijn zeven 
doelstellingen gedefinieerd. 
 
Onder de doelstelling 1 t/m 5 staan onze werkgroepen. De meeste werkgroepen hebben meerdere 
doelstellingen, de belangrijkste doelstelling is bepalend voor de indeling. Onder overige activiteiten 
vallen de Nieuwjaarsbijeenkomst en de jaarlijkse bijeenkomst voor actieve leden. Zie onderstaande 
tabellen. De zevende te verantwoorden doelstelling zijn de kosten voor huisvesting en administratie. 
Zie hiervoor de staat van baten en lasten. 
 

1. Natuur- en Milieueducatie jeugd  
Werkgroepen Coördinator Doelstelling werkgroep 
Scholen Veenendaal Bert de Ruiter 

scholenwg.veenendaal@ 
ivnveenendaal-rhenen.nl 

Stimulering van het natuur- en 
milieuonderwijs in het basis- en 
speciaal onderwijs. 

Scholen Rhenen Harald Arissen 
haraldarissen@hotmail.com 

Streven naar het stimuleren van 
natuur- en milieueducatie in het 
basis- en speciaal onderwijs, door 
een direct contact van het kind 
met de natuur. 

Mediatheek Suze Hörchner 
mediatheek@ 
ivnveenendaal-rhenen.nl 
 

Het opbouwen van een brede 
collectie op het gebied van natuur 
en milieu. Handen en voeten 
geven aan natuuronderwijs en 
milieueducatie. Kennis vergroten 
van geïnteresseerden. 

Tuin De Groenhof Hanneke Baretta-Bekker 
groenhof@ 
ivnveenendaal-rhenen.nl 

De tuin is aangelegd om diverse 
educatieve activiteiten te laten 
plaatsvinden door de scholen en 
andere werkgroepen en het 
houden van themamiddagen. 

Natuurpaden Ida Marsman 
natuurpaden@ 
ivnveenendaal-rhenen.nl. 

De werkgroep ontwikkelt, 
onderhoudt (en controleert) 
wandel- en fietsroutes en stelt 
deze gratis beschikbaar.  

De Zwammen Martijn Stip 
zwammen@ 
ivnveenendaal-rhenen.nl. 

Natuurjeugdclub voor educatieve 
excursies en onderhoudswerk in 
de natuur en Natuurtuin 
Diddersgoed. 
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2. Natuur- en Milieueducatie volwassenen  
Werkgroepen Coördinator Doelstelling werkgroep 
Excursies Carlo van de Weerd 

kh.vd.weerd@hccnet.nl 
Organiseren en coördineren van 
publieksactiviteiten.  

Natuurpaden Ida Marsman 
natuurpaden@ 
ivnveenendaal-rhenen.nl. 

De werkgroep ontwikkelt, 
onderhoudt (en controleert) 
wandel- en fietsroutes en stelt 
deze gratis beschikbaar.  

Cursussen en lezingen Afhankelijk van het onderwerp is 
een coördinator van een andere 
werkgroep de initiatiefnemer. 

Organiseren van een 
(meer)daagse cursus of lezing op 
het gebied van natuur, milieu of 
duurzaamheid.  

Natuurtuin Diddersgoed Egon Schweigmann (tijdelijk) 
diddersgoed@ 
ivnveenendaal-rhenen.nl 

De tuin ongestoord tot 
ontwikkeling laten komen. Een 
maal per maand is er een 
rondleiding met gids. 

Planten Vacant Organiseren van verschillende 
activiteiten als wandel- en 
fietsexcursies, publieks-
wandelingen, 
determinatieavonden en 
veldinventarisaties. 

Vogels Henk van Reuler 
henkvanreuler@outlook.com 

Bevorderen van plezier beleven 
aan vogels in de vrije natuur. 
Bijdragen aan vergroten van 
kennis over vogels. Bijdragen aan 
behoud en/of bevorderen van de 
vogelstand. 

 
3. PR en communicatie 
Werkgroepen: Coördinator Doelstelling werkgroep 
Mediawerkgroep Henk te Paske 

media@ivnveenendaal-rhenen.nl 
Redacteur Groene Blad = vacant 
redactie@ 
ivnveenendaal-rhenen.nl 
Webmaster Arie Bons 
webmaster@ 
ivnveenendaal-rhenen.nl 

Het uitbrengen van het 
verenigingsblad “het Groene 
Blad”, de nieuwsbrief en het 
onderhouden en beheren van de 
website. 

PR werkgroep Cokkie Gadella 
pr@ivnveenendaal-rhenen.nl 
 

Het IVN op een toegankelijke 
manier onder de aandacht 
brengen van het publiek. 

 
4. Natuurbescherming en landschap 
Werkgroepen: Coördinator Doelstelling werkgroep 
Weidevogelbescherming Roelof de Jong 

wbw@ivnveenendaal-rhenen.nl 
 

Opsporen en markeren van nesten 
van weidevogels in samenwerking 
met boeren en loonbedrijven. 

Duurzaamheid Ida Marsman 
duurzaamheid@ 
ivnveenendaal-rhenen.nl 

Onderzoeken welke 
duurzaamheidsacties bij IVN 
passen en actief deelnemen aan 
activiteiten die Samen Duurzaam 
Veenendaal organiseert. 

Bomen en openbaar groen Carlo van de Weerd 
bomen@ivnveenendaal-rhenen.nl 
 

Bevorderen van duurzaam 
ecologisch openbaar groenbeheer. 
Bevorderen van duurzaam 
(laan)boombeheer met een hoog 
percentage inlandse soorten. 
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5. Natuurbeheer en moestuinieren 
Werkgroepen: Coördinator Doelstelling werkgroep 
NatuurWerkt! Bert Berg 

bberg@hetnet.nl 
Met een groep vrijwilligers met een 
zeer diverse achtergrond samen 
bezig zijn in stressvrije natuur, 
door communiceren met elkaar, 
koffiedrinken, van de natuur 
genieten en omzien naar elkaar. 

Moestuin De Duiventoren Dorthy Reijn 
D.reijn@xs4all.nl 
 

Moestuinieren en rondleidingen 
verzorgen. 

 
6. Overige activiteiten 
Werkgroepen: Coördinator Doelstelling werkgroep 
Overige activiteiten Bestuur Organiseren Nieuwjaars-

bijeenkomst en de jaarlijkse 
bijeenkomst voor actieve leden. 

 
De werkgroepen hebben een verslag gemaakt van hun activiteiten in 2021. Zie hiervoor de bijlage 
bij dit jaarverslag. 
 
2.3 Werkgroepen en hun financiën 
 
In onderstaande tabel staat een overzicht van het budget en de realisatie in 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Onder budget wordt verstaan het verschil van totaal begrote kosten en totaal begrote opbrengsten. Een 
negatief bedrag is aangegeven met een (-) teken en betekent dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. 
2) In deze kolom staan de werkelijke kosten en de werkelijke opbrengsten. Een negatief bedrag is aangegeven 
met een (-) teken en betekent dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten.   
 
 
 
 

Financiën 2021 per werkgroep budget 1) werkelijk 2) verschil 

Diddersgoed - 750 - 146 604 

Natuurpaden                 - 150 -  41 109 

Activiteiten op verzoek 100 140 40 

Excursies -400 0 400 

Scholen Veenendaal -650 -  40 610 

Scholen Rhenen - 1.000 -  750 250 

Tuin Groenhof -  200 0 200 

PR werkgroep  -  400 -  44 356 

Cursussen en lezingen -  35 80 115 

Weidevogelbescherming -  450 -  223 227 

NatuurWerkt!  400 4.138 3.738 

Opbrengst PR artikelen 100 212 112 

Zwammen -  150    0 150 

Duurzaamheid -50 -  28 22 

Moestuin De Duiventoren -  500 -  1.335 -  835 

Mediatheek -  3.230 -  1.091 2.139 

Groene Blad en internetsite - 2.635 -  2.178 457 

Overige activiteiten -  550 -  818 -   268 

Totaal - 10.550 -  2.124 8.426 
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3. Gewijzigde begroting 2022 
 
In het voorjaar van 2022 hebben de werkgroepen hun definitieve budgetwensen voor 2022 bij het 
bestuur kenbaar gemaakt. Deze budgetwensen zijn in onderstaande gewijzigde begroting 2022 
opgenomen. Werkgroep moestuin De Duiventoren krijgt een garantstelling van maximaal € 500 
voor een tekort.  
 
In de ALV van juni 2021 is de subsidiebegroting 2022 vastgesteld. De subsidieaanvraag voor 2022 
is € 39.000. Volgens de gewijzigde begroting 2022 is € 43.820 nodig. Een tekort komt ten laste van 
de bestemmingsreserves. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting 2022 gewijzigd - UITGAVEN  Begroting 2022 gewijzigd - INKOMSTEN 

 BEGR BEGR WERK   BEGR BEGR WERK 

 2022 2022 2021   2022 2022 2021 

 WIJZ     WIJZ   

         
HUISVESTING     Contributies 4.431 4.379 4.379 

Gas/water/elektra 4.500 3.150 3.043  Donaties 200 200 377 

Gemeentelijke heffingen 1.475 1.452 1.416  Scholen Rhenen 600 600 600 

Schoonmaken 1.773 1.773 1.697  Groene Blad en internetsite 665 615 590 

Huur                                     25.098 27.447 26.944  PR materialen 200 400 212 

Inventaris 100 100   Activiteiten op aanvraag 200 200 140 

sub-totaal huisvesting 32.946 33.922 33.100  Cursussen en lezingen 300 300 80 

     NatuurWerkt! 7.500 8.500 7.100 

ORGANISATIE     Moestuin Duiventoren 640 250 897 

Kantoorbenodigdheden  210   Overige activiteiten 500 1.300 265 

Administratie 1.200 1.000 1.100  Mediatheek   240 

Verzekeringen 550 275 273  Aanleg tuin De Groenhof   1.000 

Bestuurskosten 220 220 211  Totaal inkomsten 15.236 16.744 15.880 

Opleiding 500 500 240      

sub-totaal organisatie 2.470 2.205 1.824      

         

ACTIVITEITEN         

Excursies 400 400       

Scholen Veenendaal 100 100 40      

Scholen Rhenen 1.250  750      

Mediatheek 3.160 3.780 1.331      

Diddersgoed 250 250 146      

Tuin De Groenhof 500 200       

Natuurpaden 300 150 41      

Weidevogelbeschermgroep 450 450 223  SAMENVATTING BEGROTING 2022 gewijzigd 
Zwammen 150     BEGR BEGR WERK 

Groene Blad en internetsite 3.250 3.250 2.767   2022 2022 2021 

PR 750 400 44   WIJZ   

PR materialen 300 300   Totaal uitgaven 59.056 55.842 48.241 

Cursussen en lezingen 335 335   Totaal inkomsten 15.236 16.744 15.880 

NatuurWerkt! 10.000 8.100 2.962  Benodigde subsidie 43.820 39.098 32.361 

Overige activiteiten 1.200 1.200 1.084      

Duurzaamheid 200 50 28  Toegekende subsidie   38.813 

Moestuin Duiventoren 1.045 750 2.231  Aanvraag subsidie 39.098 39.098  

Activiteiten op verzoek     Saldo  0 6.452 

Verhuiskosten   1.669      

     Uit bestemmingsreserve 4.722   

sub-totaal activiteiten 23.640 19.715 13.317  Naar bestemmingsreserve   6.452 

         

Totaal uitgaven 59.056 55.842 48.241  Exploitatie resultaat    



IVN Natuureducatie Veenendaal – Rhenen        
 

 
 
Jaarverslag 2021    -10-                                  23 maart 2022 

 
4. Subsidiebegroting 2023 
 

 
De gewijzigde begroting 2022 is uitgangspunt voor de subsidiebegroting 2023. In de gewijzigde 
begroting 2022 is de informatie verwerkt zoals die in maart 2022 bij ons bekend was. In 2023 
worden ten opzichte van 2022 geen belangrijke wijzigingen verwacht. 
 
Bij besluit van november 2021 heeft de gemeente een subsidie toegekend voor de aanleg en 
inrichting van de tuin De Groenhof. In het eerste kwartaal 2022 wordt gewerkt aan een 
inrichtingsplan dat past binnen de begroting. De uitgaven voor de tuinaanleg komen (bijna) geheel 
in 2022. Het subsidiebedrag is in 2022 ontvangen. De uitgaven staan tegenover het subsidiebedrag 
en zijn niet in de wijzigde begroting opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsidie begroting 2023 - UITGAVEN  Subsidiebegroting 2023 - INKOMSTEN 

 BEGR BEGR Verschil   BEGR BEGR Verschil 

 2022 2023 %   2022 2023 % 

 WIJZ     WIJZ   

         
HUISVESTING     Contributies 4.431 4.431  

Gas/water/elektra 4.500 4.500   Donaties 200 200  

Gemeentelijke heffingen 1.475 1.475   Scholen Rhenen 600 600  

Schoonmaken 1.773 1.773   Groene Blad en internetsite 665 665  

Huur                                     25.098 25.474 1,5%  PR materialen 200 300 50% 

Inventaris 100 100   Activiteiten op aanvraag 200 200 13% 

sub-totaal huisvesting 32.946 33.322   Cursussen en lezingen 300 300  

     NatuurWerkt! 7.500 8.500  

ORGANISATIE     Moestuin Duiventoren 640 640  

     Overige activiteiten 500 500  

Administratie 1.200 1.200   Totaal inkomsten 15.236 16.336  

Verzekeringen 550 550       

Bestuurskosten 220 220       

Opleiding 500 500       

sub-totaal organisatie 2.470 2.470       

         

ACTIVITEITEN         

Wandelingen 400 400       

Scholen Veenendaal 100 100       

Scholen Rhenen 1.250 -       

Mediatheek 3.160 3.160       

Diddersgoed 250 250       

Tuin De Groenhof 500 200       

Natuurpaden 300 150       

Weidevogelbeschermgroep 450 450   SAMENVATTING SUBSIDIEBEGROTING 2023 

Zwammen 150 -    BEGR BEGR Verschil 

Groene Blad en internetsite 3.250 3.250    2022 2023  

PR 750 400    WIJZ   

PR materialen 300 300   Totaal uitgaven 59.056 55.732  

Cursussen en lezingen 335 335   Totaal inkomsten 15.236 16.336  

NatuurWerkt! 10.000 8.500   Benodigde subsidie 43.820 39.396  

Overige activiteiten 1.200 1.200       

Duurzaamheid 200 200   Toegekende subsidie    

Moestuin Duiventoren 1.045 1.045   Aanvraag subsidie 39.098 39.396  

Activiteiten op verzoek     Saldo    

         

sub-totaal activiteiten 23.640 19.940   Uit reserves 4.722   

         

Totaal uitgaven 59.056 55.732   Exploitatie resultaat    
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5. Jaarrekening 
 
5.1 Balans per 31 december 2021 (2020) 
 

   
 31-12-2021 31-12-2020 
 € € 
ACTIVA   
   
Vorderingen   
Overige vorderingen 750 2.850 
Vooruitbetaald  54 
Totaal vorderingen 750 2.904 
   
Liquide middelen   
ING betaalrekening 3.208 642 
ING spaarrekening 59.456 53.143 
Totaal liquide middelen 62.664 53.785 
   
   
TOTAAL ACTIVA 63.414 56.689 
   
PASSIVA   
   
Bestemmingsreserve   
Huisvesting 18.454 18.454 
Organisatie 5.192 5.192 
Diddersgoed 2.903 2.903 
Totaal bestemmingsreserves 26.549 26.549 
   
Overige reserve   
Algemene reserve 12.082 12.082 
Te verdelen voordelig resultaat 2021 6.452  
Totaal overige reserves 18.534 12.082 
Totaal reserves 45.083 38.631 
   
   
Voorzieningen   
Scholenwerkgroep Rhenen 4.117 4.117 
Groene stapstenen 8.982 8.982 
NatuurWerkt! 4.000 4.000 
Moestuin Duiventoren 848 848 
Totaal voorzieningen 17.947 17.947 
   
Kortlopende schulden   
Nog te betalen kosten 384 111 
Totaal nog te betalen 384 111 
   
   
TOTAAL PASSIVA 63.414 56.689 
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5.2 Toelichting op de balans 
 
5.2.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van art. 2:10 BW en van RJk C2 ‘Kleine 
fondsenwervende instellingen’. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat vinden plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden pas genomen als zij zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden in het verslagjaar, 
worden genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. 
 
5.2.2. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 
 
Materiële vaste activa  
Onder deze post worden duurzame bezittingen verantwoord die een meerjarig nut hebben. De 
bezittingen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. Onze 
vereniging heeft geen materiële vaste activa met een balanswaarde. 
 
Voorraad 
Onder deze post worden artikelen verantwoord die meerjarig worden verbruikt. Voorraden worden 
gewaardeerd tegen kostprijs. Onze vereniging heeft geen voorraden.  
 
Vorderingen  
Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde.  
 
Liquide middelen  
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.  
 
Bestemmingsreserve  
Een bestemmingsreserve wordt door het bestuur gevormd ten behoeve van het realiseren van een 
speciaal doel. De ontvangsten en de uitgaven voor dat doel worden via de staat van baten en 
lasten en de resultaatbestemming aan de bestemmingsreserve toegevoegd dan wel uit de 
bestemmingsreserve gehaald.  
 
Overige reserves  
De overige reserves zijn volledig beschikbaar voor het algemene doel van de vereniging.  
 
Voorzieningen  
Een voorziening is gevuld met middelen, bijvoorbeeld subsidies of giften die van derden zijn 
ontvangen voor een specifiek doel.  
 
Kortlopende schulden  
De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. De schulden zijn opgenomen tegen nominale 
waarde. 
 
5.2.3 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 
Vorderingen 
Per eind december is € 750 te ontvangen aan vergoeding voor werkzaamheden door de werkgroep 
NatuurWerkt!. Per 1 februari 2022 staan geen vorderingen open. 
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 31-12-2021 31-12-2020 
 € € 
VORDERINGEN   
   
Bijdrage NatuurWerkt! 750            2.250 
Bijdrage gemeente Rhenen  600 
   
Totaal te ontvangen 750 2.850 
   
Vooruitbetaald aan Toshiba – 1e kw 2021  54 
Totaal vorderingen 750 2.904 
   

 
Liquide middelen 
IVN Veenendaal heeft een betaalrekening en een spaarrekening bij de ING.  
 
Eigen Vermogen  
Bestemmingsreserve 
- Huisvesting (€ 18.454 voor winstverdeling). 
De reserve is bestemd voor uitgaven die met de verhuizing naar de nieuwe Groenhof aan het  
Prins Willem-Alexanderpark te maken hebben. In 2021 is € 1.250 onttrokken voor het maken van 
een inrichtingsplan voor de tuin bij de nieuwe Groenhof.  
 
- Organisatie (€ 5.192) 
De reserve is bestemd om de kortlopende verplichtingen uit de exploitatie te kunnen betalen die 
niet door toegezegde subsidie zijn gedekt. 
 
- Diddersgoed (€ 2.903 voor winstverdeling) 
De reserve is bestemd voor jaarlijks en meerjarig onderhoud van de natuurtuin Diddersgoed. In 
2021 is € 146 aan de reserve onttrokken voor het maaien van de paden en onderhoud van 
gereedschap. 
 
Overige reserve (€ 12.082 voor winstverdeling, te verdelen voordelig resultaat € 6.452). 
Het bestuur stelt voor het voordelig saldo te verdelen zoals is aangegeven in de Staat van baten en 
lasten. De reserve is noodzakelijk om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. 
 
Vreemd vermogen 
Voorzieningen 
- Scholenwerkgroep Rhenen (€ 4.117 voor winstverdeling) 
De gemeente Rhenen heeft haar eigen leskisten die vanaf 2009 beheerd worden door het IVN 
Veenendaal-Rhenen. Onder andere voor deze dienstverlening ontvangt IVN Veenendaal-Rhenen 
jaarlijks een vergoeding van € 600. Van deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks € 250 
overgeschreven naar de mediatheek voor het lenen van boeken en materialen.  
De Scholenwerkgroep Rhenen heeft in 2021 twee vaarten met de Blauwe Bever georganiseerd. 
IVN Veenendaal-Rhenen heeft € 250 per vaart in de kosten bijgedragen.  
 
- Groene Stapstenen (€ 8.982) 
Het Project Groene Stapstenen is in 2010 door IVN Veenendaal-Rhenen gestart met subsidiegeld 
van de gemeente Veenendaal en OVO (Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost). Van de 
oorspronkelijke € 25.000 is eind 2021 € 8.982 beschikbaar. Het bedrag is bestemd voor 
groenprojecten in de wijk Veenendaal Oost. In 2021 hebben geen bestedingen plaatsgevonden. 
 
- NatuurWerkt! (€ 4.000) 
De werkgroep heeft in 2020 subsidies en giften ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten. Het 
geld is in 2021 niet besteed. 
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Kortlopende schulden 
Per eind december 2021 is voor diverse kostenposten € 384 nog te betalen. Per 1 februari 2022 
staat geen te betalen bedrag meer open.  
 
 
   
 31-12-2021 31-12-2020 
 € € 
NOG TE BETALEN   
   
Vergoedingen NatuurWerkt! 70 105 
Kleding NatuurWerkt! 70  
Bestuurskosten en verhuiskosten 84  
ACV december  5 5 
Onkosten moestuin Duiventoren 137  
Kosten beheer en administratie  1 
Huur kraam duurzaamheidsmarkt 18  
   
Totaal nog te betalen 384 111 
   

 
5.2.4 Niet op de balans opgenomen verplichtingen 
 
IVN Veenendaal-Rhenen heeft met de gemeente Veenendaal een huurovereenkomst gesloten voor 
de locatie aan het Prins Willem-Alexanderpark 317 in Veenendaal. De huurovereenkomst is 
aangegaan voor de periode tot eind 2026. De looptijd wordt daarna stilzwijgend met één jaar 
verlengd. De huur bedraagt € 25.098 per jaar en wordt met ingang van 1 januari 2023 jaarlijks 
geïndexeerd. De gemeente Veenendaal verleent subsidie voor het huurbedrag. 
 
Verder zijn geen langlopende verplichtingen aangegaan. 
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5.3 Staat van baten en lasten over 2021 (2020) 
 

    
 Werkelijk Begroting Werkelijk 
 2021 2021 2020 
 € € € 

    
OPBRENGSTEN    
Subsidie gemeente Veenendaal en gemeente 
Rhenen 

39.413         39.413         36.172 

Contributie, donaties en giften van particulieren  4.856           4.579          4.518 
Subsidie en giften overige organisaties 1.338            7.291 
Advertenties in Het Groene Blad 590              615              615 
Tegenprestatie voor producten en diensten 3.456           715            1.572 
Totaal opbrengsten 49.653 45.322               50.168 
    
KOSTEN    
Doelstellingen    
Natuur- en milieueducatie jeugd 1.980 5.230 2.304 
Natuur- en milieueducatie volwassenen 187 1.300 1.301 
PR en communicatie 2.767 3.650 4.053 
Natuurbescherming landschap en duurzaamheid 252 500 333 
Natuurbeheer en moestuinieren 338                    0 3.041 
Overige activiteiten 1.084 1.200 0 
Verhuiskosten 1.669   
Totaal kosten doelstellingen 8.277 11.880 11.032 
    
Beheer en administratie    
Huisvesting 33.100 33.465 32.762 
Organisatie 1.824 2.205 1.864 
Totaal kosten beheer en administratie 34.924 35.670 34.626 
    
Taakstelling bezuiniging  - 1.000  
    
Totaal kosten 43.201 46.550 45.658 
    
    
Voordelig saldo 6.452  4.510 
Nadelig saldo  - 1.228  
    
Winstverdeling    
Toevoegen aan bestemmingsreserve NatuurWerkt!             3.000   
Toevoegen aan voorziening Tuin De Groenhof  1.000   
Toevoegen aan bestemmingsreserve huisvesting 3.596   
Onttrekken aan Scholenwerkgroep Rhenen           -   150   
Onttrekken aan Moestuin Duiventoren -   848   
Onttrekken aan Diddersgoed -   146   
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5.4 Toelichting op de staat van baten en  lasten 
 
5.4.1 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Het resultaat is het verschil tussen de opbrengsten en kosten in het jaar. Hierbij worden 
opbrengsten en kosten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
pas genomen als zij zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden in het verslagjaar, worden genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn. 
 
5.4.2 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 
 
Opbrengsten 2021 2022 
   
Subsidie € 39.413 € 36.172 
 
De gemeente Veenendaal verleende een subsidie van € 38.813 voor de huur en vaste lasten van 
het gebouw aan de Karel Fabritiusstraat en voor het uitvoeren van de activiteiten. De gemeente 
Rhenen betaalt jaarlijks een bijdrage van € 600 voor het gebruik van de mediatheek door de 
scholen in Rhenen. In 2020 was de subsidie € 36.172. 
     
 
Contributies, donaties en giften van particulieren 2021 2020 
                                                                                                  
De contributie wordt geïnd door IVN Landelijk €   4.379 €  4.328 
Van donateurs is ontvangen €      477 €     190  
 ----------- ----------- 
 €   4.856 €   4.518  
 
Subsidies en giften van overige organisaties 
De moestuin Duiventoren kreeg van het Oranjefonds in het kader van NL Doet € 338. 
Van de regeling “Beleef en bewonder” is € 1.000 ontvangen voor aankoop van waterbesparende 
elementen in de nieuw aan te leggen vijver in de Groenhoftuin. De tuin wordt in 2022 aangelegd. 
Het bedrag wordt voor deze uitgaven gereserveerd. 
 
 
Advertenties in Het Groene Blad 2021 2020 
Twaalf bedrijven adverteren in Het Groene Blad, het blad van  
de vereniging dat vier maal per jaar verschijnt. €    590 €     615 
 
 
Tegenprestatie voor producten en diensten 
Onder deze post zijn de opbrengsten verantwoord waar een prestatie van een IVN werkgroep 
tegenover staat. 
 

       

 Omzet Kostprijs Marge Omzet Kostprijs Marge 
 2021 2021 2021 2020 2020 2020 
 € € € € € € 
       
Mediatheek 240 140 100 90  90 
NatuurWerkt! 7.000 2.962 4.038 6.850 4.994 1.856 
Moestuin Duiventoren 559 1.893 - 1.334 382 961 - 579 
Activiteiten op verzoek 140  140 50  50 
Overige activiteiten 265  265 155  155 
PR artikelen 212 44 168    
Cursussen 79  79    
       
Totaal 8.495 5.039 3.456 7.527 5.955 1.572 
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Mediatheek 
IVN leden kunnen bij de mediatheek met een korting van 10% boeken op het gebied van natuur en 
milieu bestellen. De mediatheek krijgt bij verschillende leveranciers korting op deze boeken, die 
doorberekend wordt aan de leden. Onder deze post staan ook de verkopen van artikelen uit “het 
winkeltje”. 
 
NatuurWerkt! 
Staatsbosbeheer en de landgoederen Remmerstein en Prattenburg voor wie de mensen van de 
werkgroep NatuurWerkt! werken, geven daar een vergoeding voor. Hiervan wordt gereedschap, 
onkostenvergoedingen (aan overwegend niet-IVN leden), werkkleding en dergelijke betaald. Dit jaar 
zijn minder werkzaamheden uitgevoerd en daardoor minder vergoeding ontvangen en ook minder 
kosten gemaakt. Door de lockdown situatie was het niet mogelijk om noodzakelijke artikelen aan te 
vullen. Voor uitgestelde aankopen wordt € 3.000 van het voordelig saldo gereserveerd.  
 
Moestuin Duiventoren 
De moestuin pacht de grond van Landgoed Remmerstein. De overige kosten zijn besteed aan 
gereedschap, zaden, grondverbeteraars e.d. Van de kosten gemaakt in 2021 komt € 848 ten laste 
van de voorziening. Na verkoop van groenten, fruit en bloemen resteert een tekort. Het bestuur 
heeft toegezegd de eerste jaren garant te staan voor het tekort tot een maximum van € 500. Het 
ontstane tekort blijft binnen dit bedrag. De doelstelling van de moestuin is om op termijn 
kostenneutraal te werken. 
 
Activiteiten op verzoek en overige activiteiten 
Dit zijn huuropbrengsten van de zaal (5 dagdelen), een ontvangen omzetbonus van Welkoop 
Veenendaal en de bijdrage voor het verzorgen van 4 excursies. 
 
PR artikelen 
Dit betreft de verkoop van PR artikelen onder aftrek van gemaakte kosten. 
 
Cursussen 
Dit jaar is een klimaatcursus georganiseerd. Het positieve saldo is onder deze post verantwoord. 
 
Besteding aan de doelstelling 
 
De bestedingen aan de doelstellingen zijn kosten voor de verschillende activiteiten van de 
werkgroepen voor de aanschaf van materialen en de realisatie van producten. Onderstaand een 
korte toelichting op de uitgaven. De coördinatoren geven een toelichting op de activiteiten in de 
bijlage “ons werk”. Zie hiervoor de bijlage bij het jaarverslag. 
 
De werkgroepen zijn in ons verenigingstijdschrift Het Groene Blad vermeld.  
 
NME Jeugd 
Kosten voor de scholenwerkgroepen Rhenen en Veenendaal, het gebruik van de mediatheek, 
rondleiding in de tuin de Groenhof.  
 
NME Volwassenen 
Kosten voor de natuurtuin Diddersgoed en natuurpaden en excursies. 
 
PR en communicatie 
Kosten voor het uitbrengen van “Het Groene Blad”, de website en de werkgroep PR. 
 
Natuurbescherming en duurzaamheid 
Een bijdrage in de kosten voor de weidevogelbeschermingsgroep en deelname aan de 
duurzaamheidsmarkt. 
 
Natuurbeheer en moestuinieren 
Kosten voor de moestuin Duiventoren. 
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Onder de overige activiteiten zijn de uitgaven voor de nieuwjaarsbijeenkomst en de jaarlijkse 
bijeenkomst voor actieve leden geboekt.  
 
Verhuiskosten 
December 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor de verhuizing in januari 2022 naar het 
verenigingsgebouw aan het Prins Willem-Alexander Park. Hiervoor zijn voorbereidingskosten 
gemaakt.  
 
Organisatie verhuizing, huur auto, kleine keukeninventaris € 419 
Ontwerp tuin De Groenhof € 1.250 
                                                                                                                                                    -------------- 
 € 1.669 
 
De organisatiekosten komen ten laste van de algemene reserve, de ontwerpkosten voor de tuin 
komt ten laste van de reserve huisvesting.  
 
De gemeente Veenendaal heeft voor de aanleg van de tuin een taakstellende subsidie beschikbaar 
gesteld. 
 
Kosten van beheer en administratie  
Onder kosten van huisvesting valt de huur en de vaste lasten, zoals gas, water, elektriciteit, 
gemeentelijke heffingen, klein onderhoud e.d. Administratiekosten zijn internet en telefoon, premie 
inboedelverzekering, kantoorbenodigdheden en de bestuurskosten, zoals de kosten van de ALV, 
coördinatorenvergaderingen, afscheid van vrijwilligers, e.d.  
 
Voordelig saldo € 6.452 
Het jaar 2021 is afgesloten met een voordelig saldo van € 6.452. Dit saldo wordt als volgt verdeeld 
over de reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen. 
 
Onttrekking aan de: 
- Bestemmingsreserve Diddersgoed voor in 2021 gemaakte kosten € 146 
- Reserve huisvesting voor ontwerpkosten van de nieuwe Groenhoftuin € 1.250 
- Voorziening Scholenwerkgroep Rhenen voor in 2021 gemaakte kosten 
  minus ontvangen subsidie van de gemeente Rhenen € 150 
- Voorziening moestuin Duiventoren voor in 2021 gemaakte kosten tot aan het 
  saldo van de voorziening per 1-1-2021 € 848 
 ------------- 
 € 2.394 
 
Toevoegen aan de: 
- Bestemmingsreserve NatuurWerkt! voor geplande aankopen die in 2021 
  niet zijn gerealiseerd: promotie werkgroep, inrichting schuur gebouw 
  PWA-park, gereedschap en werkkleding, afscheid leden werkgroep,  
  magneetborden voor de auto’s € 3.000 
- Voorziening tuin Groenhof voor dit jaar ontvangen subsidie. De subsidie 
  wordt in 2022 besteed aan de aankoop van materiaal voor de vijver € 1.000  
 
Het restant wordt toegevoegd aan de reserve huisvesting € 4.846 
 ------------- 
 € 8.846 
 
Overige toelichtingen  
Bestuurders en vrijwilligers hebben in het boekjaar geen bezoldiging of andere vergoeding 
ontvangen. 
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5.5 Overige gegevens 
 
5.5.1 Risico’s 
 
Huisvestingskosten  
Januari 2022 is het verenigingsgebouw aan het Prins Willem-Alexanderpark in gebruik genomen. 
Voor de huur is een meerjarige overeenkomst gesloten. De huisvestingslasten worden door middel 
van subsidie vergoed. Mocht de subsidie worden stopgezet dan kan de huurovereenkomst met 
wederzijdse instemming worden opgezegd.  
De verhuizing en de aanleg van de tuin brengen kosten met zich mee. Deze verhuiskosten worden 
tot een afgesproken maximum door de gemeente Veenendaal gesubsidieerd. Meerkosten komen 
ten laste van de algemene reserve van de vereniging.   
Door de stijgende lasten en het ontbreken van ervaringscijfers van het energieverbruik in de nieuwe 
locatie, is er een onzekerheid over de hoogte van de energielasten. 
 
Realiseren prestatieverplichtingen  
Het risico dat IVN Veenendaal-Rhenen niet aan de prestatieverplichtingen jegens de gemeente kan 
voldoen is afhankelijk van het aantal vrijwilligers die hieraan willen en kunnen meewerken. Met de 
beschikbare menskracht kan worden voldaan aan de gestelde eisen. Het werven, opleiden en 
motiveren van vrijwilligers is een voortdurend aandachtspunt voor de vereniging.  
 
Overige risico’s  
Werkgroep Tuin Groenhof heeft een subsidie van € 1.000 ontvangen, te besteden aan de aanleg 
van de nieuwe tuin De Groenhof. Dit bedrag moet in 2022 besteed en verantwoord worden. 
 
Verder worden geen belangrijke risico’s onderkend. 
 
5.5.2 Overige gegevens 
 
In de statuten staat dat het bestuur de jaarrekening, bestaande uit de balans en de staat van baten 
en lasten met toelichting opstelt. Het resultaat van het boekjaar wordt toegevoegd of onttrokken aan 
de reserve of voorziening waarop het resultaat betrekking heeft. Het bestuur legt de jaarrekening ter 
goedkeuring voor aan de Algemene Leden Vergadering.  
 
Bijlage: 
Jaarverslag van de activiteiten van de werkgroepen   
 
 
Ondertekening van de jaarrekening 
 
Veenendaal, 23 maart 2022 
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