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1 Jaarverslag 2020 

1.1 Inleiding 

Het jaarverslag 2020 van IVN Veenendaal-Rhenen ligt voor je. Vorig jaar schreven we op deze plaats; 
“Er is erg veel gebeurd in het afgelopen jaar”. Dit geldt voor het jaar 2020 eveneens: er is véél ge-
beurd. Maar er is veel ook níet gebeurd! Corona hield ook IVN Veenendaal-Rhenen in de greep. 
 In dit jaarverslag vatten wij voor jou onze activiteiten en financiële gegevens samen. 

Alle details van de activiteiten van de werkgroepen en de financiële zaken kun je nalezen in twee bij-
lagen bij dit jaarverslag: 

Bijlage 1: Ons werk in 2020 – verslagen van de werkgroepen 
Bijlage 2: Ons geld in 2020 – financieel jaarverslag 

Het bestuur verstrekt hiermee aan de leden de nodige informatie voor de eerstvolgende ALV. 

1.2 Algemene informatie  

IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Veenendaal (hierna: IVN Veenendaal-Rhe-
nen) is statutair en feitelijk gevestigd in De Groenhof te Veenendaal, Karel Fabritiusstraat 3. 

KvK-nummer  : 40480372 
opgericht  : 14 februari 1985 
e-mail  :  secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl 

1.3 Informatie over de activiteiten 

Terugblik en hoogtepunten 

Een breed scala aan activiteiten is in 2020 aan onze doelgroepen aangeboden om aan de prestatie-
verplichtingen te voldoen. Onze activiteiten worden samengevat weergegeven in hoofdstuk 2 en uit-
gebreid beschreven in bijlage 1: Ons werk in 2020 – integrale verslagen van de werkgroepen. 
Voor de leden werd in januari 2020 een gezellige  Nieuwjaarsbijeenkomst met wandeling georgani-
seerd, onze jubilarissen werden in het zonnetje gezet. 

Het bestuur kwam tien keer bijeen voor een reguliere bestuursvergadering, waarvan een aantal keer 
digitaal via Skype. 

De jaarlijkse ALV werd van maart uitgesteld naar juli. In deze vergadering werden drie bestuursleden 
benoemd: voorzitter, penningmeester en secretaris. Hierover meer in paragraaf 1.7.  

In 2020 werd één coördinatorenvergadering gehouden. 
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1.4 Ledenadministratie 

Het aantal leden en donateurs bleef in 2020 
nagenoeg gelijk. 

In het oog springt dat in 2020 zestien (9 + 2 
+ 5) nieuwe leden zich hebben aangemeld, 
tegen elf (11) opzeggingen. 

Cadeaulidmaatschappen blijken een mooie 
opstap te zijn naar vast lidmaatschap! 

Enkele donateurs hebben de overstap naar 
lid gemaakt, dat wordt op prijs gesteld! 

1.5 Contributies en donaties  

Met ingang van 2020 is de contributie-inning geheel overgenomen door de landelijke administratie 
van het IVN. Voor de financiële gegevens over contributies en donaties wordt verwezen naar Bijlage 
2 “Ons geld”. 

1.6 Huisvesting 

IVN Veenendaal-Rhenen is gehuisvest in De Groenhof. Deze voormalige kleuterschool wordt vanaf 
1999 gehuurd van de gemeente Veenendaal. In het begin met een langjarig huurcontract, vanaf 2017 
met jaarlijkse verlenging. De huurovereenkomst loopt vooralsnog tot einde 2021. 

Bij beëindiging van de huur biedt de gemeente vervangende ruimte aan het IVN. Op de plek van De 
Groenhof realiseert de gemeente na de sloop van de opstallen een Integraal Kind Centrum. De ver-
huizing naar ons nieuwe gebouw zal naar verwachting eind 2021 plaatsvinden. Dit betreft het voor-
malige pand van Haasje Wip, PWA park 317 in Veenendaal. 

1.7 Informatie over het bestuur 

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit minstens drie 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 2020 uit de volgende personen: 

Tot 8 juli 2020: 
 Voorzitter: Gerard Hörchner 
 Secretaris (en waarnemend penningmeester): Hans Hardeman 
 Bestuurslid: Anne-Marie van Haastert, ondersteuning secretariaat 
 Bestuurslid: Ilse Kanij, algemeen 

Het bestuur werd tot mei 2020 geassisteerd door Jan van ’t Veer als notulist. 
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Bij de ALV van juli 2020 vond een bestuurswisseling plaats, waarna het bestuur bestaat uit: 

Vanaf 8 juli 2020: 
 Voorzitter: Leo Pruis 
 Penningmeester: Heiny Achterberg 
 Secretaris: Hans Hardeman 
 Bestuurslid: Anne-Marie van Haastert, ondersteuning secretariaat 
 Bestuurslid: Ilse Kanij, algemeen 

Leo      Heiny  Hans     Anne-Marie   Ilse 
     Pruis  Achterberg           Hardeman    van Haastert  Kanij 

Het bestuur wordt vanaf mei 2020 geassisteerd door Marja Sterenborg als notulist. 

1.8 Financiële positie 

De totale inkomsten in 2020 bedroegen € 50.168, de totale uitgaven waren € 46.658. Per saldo bleef 
in 2020 € 4.510 over. Het resultaat is toegevoegd aan verschillende bestemmingsfondsen. Hiermee 
komt het jaarresultaat op nihil. 

Naar verwachting zal de verhuizing van De Groenhof in 2021 plaatsvinden, deze verhuizing gaat met 
aanzienlijke kosten gepaard, die grotendeels door de gemeente worden gedragen. De verhuiskosten 
en de inrichting van de tuin zullen voor rekening van IVN Veenendaal-Rhenen komen.  

1.9 Aandachtspunten voor de toekomst 

 Verschillende coördinatorvacatures van werkgroepen vragen dringend om invulling. 
 Ontwerp en inrichting van ons nieuwe gebouw en de verhuizing zullen het nodige vragen van 

onze organisatie.  

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers van IVN Veenendaal-Rhenen hartelijk voor hun inzet en inbreng 
in 2020. 
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2 Verslagen van de werkgroepen 

2.1 Excursies 

De werkgroep heeft als hoofddoel het publiek te enthousiasmeren voor de natuur en de toegankelijk 
en de bekendheid van de natuur rond Veenendaal en Rhenen te vergroten voor jong en oud. Ver-
spreiden van kennis over de natuur door een wandelprogramma, waar men aan mee kan doen. 

In 2020 werden tal van excursies in het jaarprogramma gepland. Het merendeel kon wegens corona 
geen doorgang vinden. De weinige excursies die wel doorgingen trokken kleine deelnemersgroepen.  

De werkgroep excursies heeft vanaf medio 2019 geen coördinator. Peter van Krugten en Nico Bos-
man hebben samen met de gidsen ook voor 2021 weer een uitdagend programma opgesteld. 

2.2 Gidsen op verzoek / Activiteit op aanvraag 

Er zijn in 2020 enkele verzoeken binnen gekomen , maar deze zijn i.v.m. corona niet gehonoreerd. 

Lees het hele jaarverslag Activiteiten op aanvraag Bijlage 1. 

Cokkie Gadella (coördinator activiteiten op aanvraag), T: 0318 – 550 806, E: cokkiegadella@hot-
mail.com 

2.3 Scholen (Veenendaal) 

De Scholenwerkgroep (SWG) Veenendaal van IVN Veenendaal-Rhenen streeft naar het stimuleren 
van het natuur- en milieuonderwijs in het Basis- en Speciaal onderwijs. Natuur en de vrijheid om bui-
ten te bewegen, is belangrijk voor kinderen. Door natuuronderwijs, natuureducatie of natuurbele-
ving stimuleer je milieubewust gedrag bij kinderen. 

Gerealiseerde prestaties 2020 

Het jaar 2020 stond geheel in het teken van corona waardoor slechts enkele activiteiten doorgang 
konden vinden. 

Zorg voor Natuur 
Alleen de eerste terugkomdag met de school De Schakel met ca 20 kinderen ging door.  

Speurtocht en kabouterpad in de tuin van De Groenhof herfstexcursie. 
In oktober konden twee excursies van twee scholen met 34 leerlingen totaal onder corona restricties 
doorgaan. 

We konden in 2020 drie nieuwe werkgroepleden verwelkomen waardoor de SWG Veenendaal nu be-
staat uit acht leden. 

Lees het hele jaarverslag SWG Veenendaal 2020 in Bijlage 1. 

Bert de Ruiter (coördinator), T: 06 – 28 20 26 84, E: scholenwg.veenendaal@ivnveenendaal-rhenen.nl 
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2.4 Duurzaamheid 

De werkgroep heeft als doel om Duurzaamheid binnen het IVN gestalte te geven. 

 In 2020 zijn er vier schone stappen wandelingen georganiseerd in verschillende wijken van Vee-
nendaal. De wandeling van 14 november is vanwege de coronamaatregelen geannuleerd. De an-
dere wandelingen hebben vier tot tien deelnemers getrokken. 

 Vanwege de coronamaatregelen zijn er alleen in de week van duurzaam Veenendaal (week 41) 
twee duurzaamheidscafés geweest. Met kleine groepen rond het thema ‘God in de supermarkt’.   

Lees het hele jaarverslag 2020 van de werkgroep Duurzaamheid in Bijlage 2. 

Dorthy Reijn (coördinator), M: 06 - 11 16 84 31, E: duurzaamheid@ivnveenendaal-rhenen.nl 

2.5 Scholen (Rhenen) 

In 2020 heeft de Scholenwerkgroep Rhenen bijna niets kunnen doen vanwege corona. In het voorjaar 
moest alles worden afgeblazen. 

In de herfst zijn drie herfstexcursies gegeven. Vele andere geplande excursies voor de herfst moesten 
worden afgeblazen. 

Lees het hele jaarverslag van de SWG Rhenen 2020 in Bijlage 1. 

Harald Arissen (coördinator), T: 0317 – 616 705, M: 06 - 83 35 43 09, E: haraldarissen@hotmail.com 

2.6 Mediatheek 

De mediatheek streeft naar het opbouwen van een brede collectie materialen en boeken op het ge-
bied van natuur, milieu en duurzaamheid. Zij stelt deze beschikbaar voor iedereen die daarin geïnte-
resseerd is. 

In 2020 is gewerkt aan: aanschaf en onderhoud van materiaal, organisatie van de uitleen, beheer 
van het magazijn en verkoop van boeken via internet en op De Groenhof 

Lees het hele jaarverslag van de mediatheek 2020 in Bijlage 1. 

Suze Hörchner (coördinator), T: 0318 - 513 613, E: mediatheek@ivnveenendaal-rhenen.nl en Tineke 
Wouda 

2.7 Natuurtuin Diddersgoed 

De natuurtuin Diddersgoed is gelegen in Veenendaal-west. Om de natuur in Diddersgoed ongestoord 
tot ontwikkeling te laten komen, is de tuin niet vrij toegankelijk. 
De tuin wordt beheerd door vrijwilligers van IVN Veenendaal-Rhenen. Het IVN verzorgt de ontwikke-
ling, onderhoud en openstelling van de Natuurtuin Diddersgoed. 

De werkgroep Natuurtuin Diddersgoed telt vijf actieve leden. Daarnaast verrichten jongeren van de 
natuurwerkgroep De Zwammen enkele zaterdagen per jaar knotwerkzaamheden.  

De tuin wordt intensief gebruikt door de scholenwerkgroep. Zij geven in de tuin natuurlessen aan 
kinderen uit het basisonderwijs, gemiddeld enkele honderden kinderen per jaar. In de tuin is tijdens 
deze lessen ook een imker aanwezig en staan er bijenkasten opgesteld. 
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In 2020 waren er door de coronamaatregelen weinig activiteiten. Alleen in het voorjaar is de tuin en-
kele zondagen open geweest. 

Wat wel gewoon doorging in 2020 waren de reguliere werkzaamheden, zoals snoeien, schoonhou-
den, maaien, onderhoud meidoornheg en bijenstal. 
Daarnaast is in de zomer door de Plantenwerkgroep de vegetatie geïnventariseerd. 

Lees het hele jaarverslag van de Natuurtuin Diddersgoed 2020 in Bijlage 1. 

Wnd. Coördinator Gerrit van Leeuwen, E: gerritvl70@gmail.com 

2.8 Tuin De Groenhof 

Rondom De Groenhof ligt een prachtige tuin geschikt voor educatieve activiteiten van de SWG Vee-
nendaal en voor themamiddagen.  

De tuin vergt heel wat onderhoud en in droge periodes veel energie voor bewatering. 

Helaas zijn er door de coronacrisis dit jaar helemaal geen schoolklassen op excursie geweest in de 
tuin en de vraag is wanneer dat weer mogelijk zal zijn.  

Planning 2021 

De verwachting is dat in 2021 de verhuizing van de Groenhof naar de nieuwe locatie zal plaatsvinden.  

Meer informatie in het hele jaarverslag 2020 Tuin De Groenhof in Bijlage 1. 

Hanneke Baretta-Bekker (coördinator), T: 0318-769 125, E: jgbekker01@delta.nl 

2.9  Natuurpaden 

Eén werkgroeplid stopte in 2020 en een nieuw lid trad toe, waardoor de werkgroep sinds medio 2020 
weer uit vier leden bestaat, ondersteund door twee extra route-controleurs en een adviseur.  

In 2020 heeft de werkgroep de meeste bestaande wandelroutes (8) en alle fietsroutes (4) fysiek ge-
controleerd. 

De GPX-bestanden van de natuurroutes zijn te downloaden, inmiddels staan alle 12 natuurroutes van 
de werkgroep op de landelijke IVN app. 
Voor de landelijke IVN-app moesten de inhoudelijke teksten bij de routes over landschap, cultuurhis-
torie, flora en fauna worden ingekort.  

Het PR pilotproject dat we voorjaar 2020 zouden starten is ten gevolge van corona naar 2021 uitge-
steld. 

Meer informatie in het hele jaarverslag Natuurpaden 2020 in Bijlage 1. 

Ida Marsman (coördinator), T: 0318 - 524 696, E: natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl  
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2.10 Weidevogelbeschermgroep Binnenveld-West (WBW) 

De Weidevogelbeschermgroep heeft een fraai en zeer uitgebreid jaarverslag gemaakt, dat te vinden 
is op de website van IVN Veenendaal-Rhenen via: https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhe-
nen/weidevogelbescherming. 

Corona doet vanaf maart zijn intrede. Weidevogels trekken zich er niet veel van aan maar de vrijwil-
ligers hebben er wel mee te maken. Vanwege corona ging de fietsexcursie niet door. Het alternatief 
kwam via facebook. Een kleine 50 mensen hebben ervan genoten. 

Dit jaar zijn de eerste ervaringen opgedaan met natuurontwikkeling in Gelderland. Het blijkt dat de 
weidevogelstand op agrarische grond over het geheel achteruit is gegaan. Daarentegen heel positief 
is dat er dit jaar de eerste goede resultaten zijn op percelen ten noorden van het fietspad naar de 
Grift.  

De resultaten (in aantallen en soorten) van beschermde weidevogelnesten zijn in 2020 weer impo-
sant. 

Lees een samenvatting van het  jaarverslag van de Weidevogelbeschermingsgroep 2020 in Bijlage 1. 
Ga voor het hele jaarverslag naar onze website. 

Coördinator en contactpersoon: Roelof de Jong 
M: 06-12 85 59 04 E: wbw@ivnveenendaal-rhenen.nl 

2.11 Planten 

In februari is de werkgroep naar Bunnik gegaan voor de jaarlijkse sneeuwklokjeswandeling bij Fort 
Rhijnauwen. Helaas waren er in 2020 verder weinig activiteiten mogelijk. De opkomst bij de activitei-
ten was niet erg groot. Alle deelnemers van de werkgroep hebben het programma voor 2021 ontvan-
gen zodat de activiteiten in principe door kunnen gaan. 

Zie ook het hele jaarverslag van de plantenwerkgroep 2020 in Bijlage 1. 

Magda Buijs (coördinator) 
In verband met de vacature coördinator van deze werkgroep is het tijdelijke mailadres: 
secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl 

2.12 Bomen en Openbaar Groen 

De werkgroep zet zich in voor een duurzaam ecologisch groen- en boombeheer in Veenendaal. De 
werkgroep is ook een overlegplatform voor de gemeente Veenendaal, zij heeft regelmatig overleg 
met medewerkers van de afdeling Groen van de gemeente.  

De werkgroep maakt deel uit van de klankbordgroep bij de gemeente voor het maken van een 
nieuwe visie op het stadspark. 

Lees het hele jaarverslag van de werkgroep Bomen en Openbaar Groen 2020 in Bijlage 1. 

Carlo van de Weerd (coördinator) 
T: 0318 - 561 134, M: 06 - 51 38 86 88, E: bomen@ivnveenendaal-rhenen.nl  
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2.13 Vogels 

De belangrijkste activiteit van de Vogelwerkgroep is het organiseren van vogelexcursies in de omge-
ving van Veenendaal-Rhenen  in het voor- en najaar. Door de Corona zijn veel van de activiteiten he-
laas komen te vervallen. 

Op zaterdag 8 februari was de werkgroep present bij een werkochtend voor de bewoners van de 
Groene Grens. Hierbij hebben enkele leden van de IVN Vogelwerkgroep samen met bewoners de oe-
verzwaluwwand  gereed gemaakt voor het broedseizoen. 
Het belangrijkste uit te voeren werk bestond uit het schoonmaken van de in de wand aangebrachte 
PVC buizen en deze weer te vullen met grond zodat de vogels er weer in kunnen nestelen.   

Zie ook het hele jaarverslag 2020 van de vogelwerkgroep in Bijlage 1. 

Henk van Reuler (coördinator), T: 0317 – 356 248, E: vanreuler@hotmail.com 

2.14 De Zwammen 

Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar heeft het IVN de jeugdnatuurclub ‘De Zwammen’. De Zwam-
men had in 2020 zes deelnemers. Naast een educatieve excursie zijn de jongeren bezig geweest met 
werken in de natuur. Het opschonen van bospercelen en het knotten van wilgen zijn ieder jaar terug-
kerende activiteiten. In 2020 zijn drie activiteiten geweest. I.v.m. met de Corona is dit minder dan 
voorgaande jaren. 

Zie ook het hele jaarverslag 2020 van werkgroep De Zwammen in Bijlage 1. 

Martijn Stip (coördinator), T: 0317 - 61 99 35, E: stipenreijnierse@gmail.com  

2.15 Media werkgroep 

Mutaties 

De IVN Nieuwsbrief redactie is toegevoegd aan de werkgroep. Door deze uitbreiding van activiteiten 
is besloten om de naam van de werkgroep te wijzigen van Groene Blad & Internetsite (GB&I) in Me-
dia Werkgroep. 
Peter van Krugten is aan het eind van het jaar gestopt als coördinator van de werkgroep. Henk te 
Paske is de nieuwe coördinator. Besloten is om het voorzitterschap te laten rouleren tussen de werk-
groepleden.  

Groene Blad 

In 2020 zijn vier afleveringen van het Groene Blad geproduceerd, te weten in februari, mei, augustus 
(themanummer) en december. Het herfstnummer, dat normaal in oktober verschijnt is vervallen 
i.v.m. te weinig kopij. Het aantal te drukken exemplaren (+480) volgt het aantal in het ledenbestand. 
Het bezorgteam bezorgde het Groene Blad in Veenendaal, Rhenen, Elst en Amerongen. De bezorging 
op de overige adressen, wordt door de drukker Editoo via PostNL verzorgd. 

Internetsite 

De website wordt gemiddeld 1000 keer/mnd. bezocht, waarvan 80% ook echt kijkt. 200 bezoe-
kers/mnd. keren meer dan eens terug. Hierbij wordt opgemerkt dat natuurpaden veruit het meest 
wordt bezocht. 
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Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief verschijnt 1 keer per maand. 

Zie ook het hele jaarverslag 2020 van deze werkgroep in Bijlage 1. 

Peter van Krugten (coördinator), T: 0318 – 510 041, M: 06 - 26 34 64 39 
E: media@ivnveenendaal-rhenen.nl 
Ingaande 2021 is coördinator van de werkgroep Henk te Paske, M: 06 – 14 83 36 12 

2.16 PR-werkgroep 

De werkgroep heeft in 2020 twee maal vergaderd. Wat betreft de activiteiten is er weinig te melden. 
Diverse activiteiten werden achtereenvolgens afgelast.  

Voor het jaar 2021 blijft het hoofddoel IVN onder de aandacht brengen van een groot publiek. Daar-
voor zoekt de werkgroep jonge menskracht met frisse en nieuwe ideeën.  

Het winkeltje heeft in 2020 vrijwel niets verkocht. We gaan bekijken welke materialen mee gaan naar 
het nieuwe gebouw, misschien moet het assortiment wat worden aangepast 

Zie ook het hele jaarverslag van de PR-werkgroep in Bijlage 1. 

Cokkie Gadella (coördinator), T: 0318 – 550 806, E: pr@ivnveenendaal-rhenen.nl 

2.17 Cursussen en Lezingen 

Moestuincursus 2020 

Na alle voorbereidingen en 10 aanmeldingen kon de cursus vanwege corona helaas niet door gaan. 

De mensen die zich opgegeven hebben staan (vrijblijvend) op de lijst voor 2021. 

Lezingen 

In 2020 konden geen lezingen worden georganiseerd. 

2.18 NatuurWerkt! 

Vanwege de beperkende maatregelen kon de werkgroep niet het volledige jaar aan de slag met de 
activiteiten. Niettemin is er op de werkochtenden met inachtneming van de geldende beperkingen 
weer veel werk verzet: onze vrijwilligers hebben zich zodanig ingezet dat de opdrachtgevers zeer te-
vreden waren. 
Het aantal deelnemers beweegt zich rond de zestig. 

Vanwege corona kon ons jaarlijks vrijwilligersfeest in november helaas niet doorgaan.  
De wisselbokaal is aan de deelnemer die de meeste ochtenden heeft gewerkt in de natuur uitgereikt. 

Zie ook het hele jaarverslag 2020 van NatuurWerkt! in Bijlage 1. 

Bert Berg (coördinator), T: 0318 – 472 14, M: 06 - 33 10 61 73, E: bberg@hetnet.nl 
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2.19 Moestuin De Duiventoren 

Ondanks corona was 2020 voor de moestuin een succesvol jaar. Corona heeft beperkt invloed gehad 
op de ontwikkeling van activiteiten op de moestuin. Behalve het moestuinieren en een enkele rond-
leiding aan klanten zijn er geen activiteiten geweest. 

Drie fondsen hebben de aanvraag van de moestuin gehonoreerd.  

In 2020 is de te bewerken oppervlakte van de moestuin uitgebreid. Het deel van de moestuin dat al 
een jaar in gebruik is heeft al beduidend meer leven in de bodem. Ook de groei van de gewassen ver-
loopt daar voorspoediger dan op het nieuw ontgonnen deel. 
De oogsten zijn ten opzichte van 2019 vergroot.  

Het werk op de moestuin wordt uitgevoerd door een kleine maar trouwe en enthousiaste groep vrij-
willigers.  Er is voldoende ruimte om op veilige afstand van elkaar te werken.  

Lees het hele jaarverslag 2020 van moestuin De Duiventoren in Bijlage 1. 

Dorthy Reijn (coördinator), M: 06 - 11 16 84 31, E: moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl 

2.20 Vertrouwenspersoon 

Het IVN regioplatform vertrouwenspersonen is in 2020 voortgezet en is in 2020 eenmaal bijeengeko-
men. Vanuit verschillende vertrouwenspersonen en besturen bleek structureel behoefte te zijn aan 
kennisdeling en uitwisseling in de regio. 

Binnen de afdeling vonden in 2020 de volgende activiteiten plaats: een artikel over de rol van de ver-
trouwenspersoon gepubliceerd in Het Groene Blad en de afhandeling van één melding. 

Ida Marsman, vertrouwenspersoon, T: 0318 – 524 696 
E: vertrouwenspersoon@ivnveenendaal-rhenen.nl 
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3 Financieel verslag 2020 

3.1 Balans per 31 december 2020 (2019) 

De balans geeft inzicht in de bezittingen en schulden van de vereniging per 31 december. 

Deze cijfers worden in Bijlage 2: Ons geld in 2020 – financieel jaarverslag, gedetailleerd weergegeven 
en voorzien van de verdere toelichting. 

Het jaar 2020 is ondanks corona in financiële zin een gebruikelijk jaar geweest. Op de balans valt op 
het bedrag van ruim € 53.000 op onze bankrekeningen. Dit bedrag is in de loop der jaren gespaard 
voor verschillende bestemmingen. Een aanzienlijk deel van deze reserve zal naar verwachting in 2021 
worden besteed. 

De bestemmingsreserve huisvesting zal geheel gebruikt worden voor de verhuizing naar ons nieuwe 
onderkomen en de inrichting van de tuin. 
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3.2 Staat van Baten en Lasten 2020 

De staat van baten en lasten geeft inzicht in onze inkomsten en uitgaven in 2020. 
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De Inkomsten waren in 2020 € 6.592 hoger dan begroot, de uitgaven waren € 922 lager dan begroot. 
Hierdoor ontstaat een verbetering van het jaarresultaat ten opzichte van de begroting van € 7.514.  
De begroting sloot op negatief € 3.004, per saldo is het gerealiseerde jaarresultaat in 2020 € 4.510. 

4 Gewijzigde begroting 2021 
In de ALV van juli 2020 is de subsidiebegroting 2021 vastgesteld. In het voorjaar van 2021 hebben de 
werkgroepen hun definitieve budgetwensen voor 2021 bij het bestuur kenbaar gemaakt. Deze bud-
getwensen zijn in onderstaande gewijzigde begroting 2021 opgenomen. 
Het bestuur meent dat het kennisniveau binnen de vereniging gestimuleerd mag worden, daarom is 
in de begroting een bedrag opgenomen voor opleidingskosten (post l.). 
De werkgroepen NatuurWerkt! en Moestuin De Duiventoren krijgen allebei een garantstelling van 
€ 500 uit de verenigingskas voor een eventueel tekort van de werkgroep. Deze bedragen zijn volledig 
als uitgaven begroot, maar zullen wellicht niet, of slechts deels, uitgegeven worden. 

 

Uit het resumé blijkt dat de voor 2021 gevraagde subsidie voldoende is. Onder voorwaarde dat de 
opgenomen bezuinigingsdoelstelling gehaald wordt.  
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5  Subsidiebegroting 2022 
De subsidiebegroting 2022 is afgeleid van de gewijzigde begroting 2021 (Hoofdstuk 4). De voor 2022 
verwachte aanpassingen van inkomsten en uitgaven zijn verwerkt. 

De wijzigingen betreffen hoofdzakelijk de stijgende huisvestingskosten, welke door de gemeentelijke 
subsidie worden gedekt. 

 

Uit het resumé blijkt dat de voor 2022 aan te vragen subsidie nagenoeg overeen komt met de aange-
vraagde subsidie voor 2021. De geraamde huisvestingskosten zijn licht gestegen evenals de ge-
raamde inkomsten.  

In deze begroting zijn de kosten van de verhuizing niet meegenomen. De grootste kostenpost is de 
aanleg van de tuin. Op dit moment (maart 2021) wordt gewerkt aan een ontwerp op basis van geïn-
ventariseerde wensen.  Naar verwachting kan in het 3e kwartaal 2021 een eerste onderbouwde kos-
tenraming worden gemaakt. De reserve huisvesting van € 18.000 is bedoeld als dekking voor de kos-
ten van verhuizing. Voor de extra te maken kosten wordt bij de gemeente subsidie aangevraagd.  
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6 Bijlagen 

1. Ons werk in 2020 – volledige verslagen van de werkgroepen 

2. Ons geld in 2020 – financieel jaarverslag 

7 Ondertekening van het jaarverslag 
 

Veenendaal, 7 juni 2021 

Namens het bestuur 

 

 

Leo Pruis      Hans Hardeman 

Voorzitter      Secretaris 


