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1 Bestuursverslag 

1.1 Inleiding 

Dit financieel jaarverslag maakt als bijlage 2 deel uit van het jaarverslag 2020 van IVN 
Veenendaal-Rhenen. In samengevatte vorm is dit verslag opgenomen in het jaarverslag 
2020. 

 

1.2 Algemene informatie 

IVN Veenendaal-Rhenen is gericht op natuureducatie en duurzaamheid en stelt zich ten doel 
binnen haar werkgebied bewustwording van de relatie mens-natuur te bevorderen bij mensen 
in het algemeen en bij bestuurders in het bijzonder, door educatie, voorlichting en 
samenwerking met andere instanties op het gebied van natuur- landschaps- en 
milieubescherming. 

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

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 161 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.  

 

1.3 Prestatieverplichting 

IVN Veenendaal-Rhenen heeft jegens de gemeente Veenendaal een zestal 
prestatieverplichtingen, die voorwaardelijk zijn aan de subsidiëring: 

 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. 

 

1.4 Werkgroepen en hun  financiën 

IVN Veenendaal-Rhenen is georganiseerd in een kleine 20 werkgroepen, die alle activiteiten 
organiseren en uitvoeren en er voor zorgen dat aan de prestatieverplichtingen wordt voldaan. 

Omdat IVN Veenendaal-Rhenen meer doet dan de prestatieverplichtingen vereisen, zijn voor 
de verantwoording van de financiën zeven doelstellingen gedefinieerd, zie de volgende tabel. 
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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 uitgaven voor de Nieuwjaarsbijeenkomst en de jaarlijkse BBQ 
alsmede inkomsten uit de onderverhuur.

 

Overzicht: per werkgroep het budget en werkelijk gerealiseerd in 2020 

 
 

1. Natuur en Milieueducatie jeugd 2. Natuur- en Milieueducatie volwassenen 

Scholen Veenendaal 
Scholen Rhenen 

Mediatheek 
Tuin Groenhof 
Excursies Natuurpaden 

Groene Wiel (ondersteuning EDSO) 
De Zwammen 

Excursies Natuurpaden 
Cursussen en lezingen 

Natuurtuin 
Diddersgoed                                    
Planten 
Vogels 

3. PR en communicatie 4. Natuurbescherming en duurzaamheid 

Groene Blad, internet en nieuwsbrief 
PR werkgroep 

Weidevogelbescherming 
Duurzaamheid 

Bomen en openbaar groen 

5. Buiten bezig zijn 6. Overige activiteiten 

NatuurWerkt! 
Moestuin De Duiventoren 

Overige activiteiten 

7. Beheer en administratie  

Huisvesting 

Organisatie 

Financiën 2020 per werkgroep budget 1) werkelijk 2) verschil 

Diddersgoed -750 -1.028 -278 

Natuurpaden -150 0 150 

Activiteiten op verzoek 200 50 -150 

Excursies -400 0 400 

Scholen Veenendaal -650 0 650 

Scholen Rhenen - 219 219 

Tuin Groenhof -150 -45 105 

PR werkgroep  -400 -35 365 

Cursussen en lezingen -35 -273 -238 

Weidevogelbescherming -450 -315 135 

NatuurWerkt! -500 5.856 6.356 

Opbrengst PR artikelen 100 0 -100 

Voorraad PR artikelen 0 - 1.105 -1.105 

Duurzaamheid -50 -18 32 

Moestuin Duiventoren -500 -329 171 

Mediatheek -3.230 -1.919 1.311 

Groene Blad en internetsite -2.650 -2.298 352 

Overige activiteiten 100 155 55 

Totaal -9.515 -1.085 8.430 

 

1) Onder budget wordt 
ver- staan: het begrote 
bedrag dat een werkgroep 
dit boekjaar aan de 
verenigingskas mag 
onttrekken of zal 
toevoegen. Het genoemde 
bedrag is het verschil 
tussen de begrote 
opbrengsten en de begrote 
kosten. 

 
2) De kolom 
werkelijk geeft per 
werkgroep het bedrag 
weer van de werkelijke 
opbrengsten minus de 
werkelijke kosten. 

 
Een negatief bedrag (-) 
betekent dat de kosten 
van de werkgroep hoger 
zijn dan de eventuele 
opbrengsten. Een positief 
bedrag betekent dat de 
werkgroep een bate 
oplevert voor de 
verenigings-kas. 
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Een aantal werkgroepen heeft naast kosten ook eigen inkomsten. Bijvoorbeeld het budget 
van NatuurWerkt! bestaat bijna geheel uit inkomsten gegenereerd door NatuurWerkt! zelf. Dit 
jaar heeft de werkgroep eenmalig subsidies en giften, van totaal € 4.000, ontvangen voor de 
uitvoering van  activiteiten. Het bedrag is in 2020 niet besteed. Dit verklaart het positieve 
saldo. 

Moestuin De Duiventoren verkoopt groenten en fruit en heeft de aankoop van het benodigde 
materiaal bekostigd uit ontvangen subsidies.  

Een aantal werkgroepen heeft geen budget: Planten, Vogels en Bomen en openbaar groen. 
Deze werkgroepen hebben geen inkomsten en geen uitgaven. De Zwammen werken 
kostenneutraal. De deelnemers betalen zelf het bedrag dat nodig is voor hun activiteiten.  

 

1.5 Financiële positie 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging voor gebruik in het kader 
van de doelstelling. De aanwezige reserves en fondsen worden noodzakelijk geacht voor 
een gezonde bedrijfsvoering en financiële continuïteit. 

De kosten van de bedrijfsvoering worden tot een minimum beperkt. 

De totale opbrengsten in 2020 bedroegen € 50.168, de totale kosten waren € 45.658. Per 
saldo bleef € 4.510 over. Aan de reserve Diddersgoed is € 278 onttrokken, het overige saldo is 
toegevoegd aan diverse bestemmingsfondsen en de reserve huisvesting.  

 
 

1.6 Risico’s 

Huisvestingskosten 
De Vereniging werkt samen met de gemeente aan de voorbereidingen van verhuizing van ons 
verenigingsgebouw. Een nieuwe locatie is in beeld. Door en voor rekening van de gemeente 
wordt de eerste globale schets uitgewerkt naar een concreet plan. De gemeente heeft op 
ambtelijk niveau toegezegd de gecalculeerde kosten voor haar rekening te zullen nemen. 
IVN Veenendaal-Rhenen streeft ernaar te zijner tijd met de gemeente een meerjarige 
huurovereenkomst aan te gaan. Zo’n huurverplichting kan uitsluitend worden aangegaan indien 
de gemeente zich op voorhand verplicht de daaruit voor IVN Veenendaal-Rhenen 
voortvloeiende huisvestingslasten middels subsidie te compenseren. De jaarlijkse baten en de 
vrij beschikbare reserves staan het aangaan van een dergelijke langjarige verplichting van zo’n 
omvang niet toe. 

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 wil en kan 
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 
Er is geen sprake van geoormerkte subsidies die zijn ontvangen en terugbetaald moeten 
worden. Verder worden geen belangrijke risico’s onderkend. 
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1.7 Toekomstparagraaf 

De aandacht gaat in 2021 uit naar de verhuizing van het verenigingsgebouw aan de Karel 
Fabritiusstraat naar de locatie in het PWA park. De gemeenteraad heeft januari 2021 het 
benodigde krediet beschikbaar gesteld. Vanaf dat moment kan de verbouwing starten en het 
gebouw worden ingericht. Voor de aanleg van de tuin worden wensen geïnventariseerd, 
schetsen gemaakt en vervolgens een planning opgesteld voor de daadwerkelijke aanleg.   

Wij besteden de reserve huisvesting aan de realisatie van wensen die niet door de gemeente 
Veenendaal worden gerealiseerd of gesubsidieerd. 
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2 Jaarrekening 

2.1 Balans per 31 december 2020 (2019) 

 
   
 31-12-2020 31-12-2019 
 € € 
ACTIVA   
   
Voorraad   
PR materiaal 0 1.105 
Totaal voorraad 0 1.105 
   
Vorderingen   
Overige vorderingen 2.850 2.812 
Vooruitbetaald 54  
Totaal vorderingen 2.904 2.812 
   
Liquide middelen   
ING betaalrekening 642 4.671 
ING spaarrekening 53.143 45.143 
Totaal liquide middelen 53.785 49.814 
   
   
TOTAAL ACTIVA 56.689 53.731 
   
   
   
PASSIVA   
   
Bestemmingsreserve   
Huisvesting 18.454 17.945 
Organisatie 5.192 5.192 
Diddersgoed 2.903 3.181 
Totaal bestemmingsreserves 26.549 26.318 
   
Overige reserve   
Eigen Vermogen 12.082 12.082 
Totaal overige reserves 12.082 12.082 
Totaal reserves 38.631 38.400 
   
Fondsen   
Scholenwerkgroep Rhenen 4.117 3.898 
Groene stapstenen 8.982 8.982 
NatuurWerkt! 4.000 0 
Moestuin Duiventoren 848 788 
Totaal fondsen 17.947 13.668 
   
Kortlopende schulden   
Nog te betalen kosten 111 1.663 
Totaal nog te betalen 111 1.663 
   
   
TOTAAL PASSIVA 56.689 53.731 
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2.2 Staat van  Baten en Lasten over 2020  (2019) 

    
 Werkelijk Begroting Werkelijk 
 2020 2020 2019 
 € € € 

    
OPBRENGSTEN    
Subsidie Gemeente Veenendaal en gemeente Rhenen 36.172         36.172         38.450 
Contributie, donaties en giften van particulieren en 
scholen 

4.518           4.854           5.381 

Subsidie en giften overige organisaties 7.291            1.500 
Advertenties in Het Groene Blad 615              600              610 
Tegenprestatie voor producten en diensten 1.572           1.950              846 
Totaal opbrengsten 50.168         43.576         46.787 
    
    
LASTEN    
Doelstellingen    
Natuur- en milieueducatie jeugd 2.304 4.030 3.434 
Natuur- en milieueducatie volwassenen 1.301 1.695 51 
PR en communicatie 4.053 3.950 2.932 
Natuurbescherming en duurzaamheid 333 500 360 
Buiten bezig zijn 3.041 750 0 
Overige activiteiten 0 1.200 1.163 
Totaal kosten doelstellingen 11.032 12.125 7.940 
    
Beheer en administratie    
Huisvesting 32.762 33.250 32.434 
Organisatie 1.864 2.205 1.755 
Totaal kosten beheer en administratie 34.626 35.455 34.189 
    
Taakstelling bezuiniging  - 1.000  
    
Totaal kosten 45.658 46.580 42.129 
    
Saldo vóór rente 4.510 - 3.004 4.658 
Rente vergoeding 0  9 
Voordelig saldo 4.510  4.667 
Nadelig saldo  - 3.004  
    
Winstverdeling:    
Toegevoegd aan NatuurWerkt!              4.000   
Toegevoegd aan Moestuin Duiventoren                     60   
Toegevoegd aan Scholenwerkgroep Rhenen           219   
Onttrokken aan Diddersgoed - 278   
Toegevoegd aan Huisvesting 509   
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2.3 Toelichting op de balans 

2.3.1 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 
fondsen- wervende 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. 
 
2.3.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Materiële vaste activa 

Dit betreft inventaris die wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met 
afschrijvingen en, indien van toepassing, bijzondere waardeverminderingen. Afschrijving vindt 
plaats op basis van een percentage van de aanschafwaarde, gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur van de inventaris. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikname. Onze vereniging heeft geen inventaris met een balanswaarde. 

Voorraad 

De voorraad van artikelen voor de verkoop is per eind 2019 gewaardeerd tegen kostprijs. 
Op de eindbalans 2020 is de voorraad afgeboekt. Dit jaar is de kostprijs van de voorraad in 
zijn geheel ten laste van het resultaat gekomen. Vanaf 2021 houden we geen 
administratieve voorraad meer bij. We boeken de kosten en opbrengsten vanaf 2020 in het 
jaar waarin deze zich voordoen.. 

Vorderingen 

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. 

Bestemmingsfonds 

Een bestemmingsfonds is gevuld met middelen, bijvoorbeeld subsidies en giften die van derden 
zijn ontvangen voor een specifiek doel.   

 

Kortlopende schulden 

De schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
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2.3.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Baten 

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Giften in de vorm van diensten 
worden alleen financieel verantwoord wanneer dit op geld waardeerbare diensten van derden 
betreft. Diensten die door vrijwilligers worden geleverd worden niet verantwoord. 

Baten van particulieren en bedrijven 

Dit betreft de door de vereniging ontvangen bijdragen van particulieren en bedrijven uit onder 
meer contributies, donaties en giften, nalatenschappen en overige baten. 

Baten van subsidies van overheden 

Dit betreft subsidies die zijn verkregen van een overheid, dan wel van subsidies die onder 
dezelfde voorwaarden zijn verdeeld en toegewezen via een andere organisatie van een 
overheid. 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten 

Dit betreft de brutowinst uit de verkoop van de betreffende goederen. De brutowinst betreft de 
opbrengst van de geleverde goederen onder aftrek van kortingen en is verminderd met de 
inkoopwaarde van deze goederen. Ook baten als tegenprestatie voor de levering van diensten 
worden hier opgenomen. 

Bestedingen aan de doelstelling 

De bestedingen aan de doelstelling betreft de kosten die zijn besteed aan de diverse activiteiten. 

Wervingskosten 

Dit betreft kosten van activiteiten om betrokkenen en belangstellenden te motiveren lid of 
donateur te worden van IVN Veenendaal-Rhenen of op een andere wijze bij te dragen aan 
een doelstelling. Dit jaar zijn geen wervingskosten gemaakt.  

Kosten van beheer en administratie 

Dit betreft de kosten die IVN Veenendaal-Rhenen maakt in het kader van de (interne) 
beheersing en administratievoering. 

 

2.3.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

Voorraad 
 

De werkgroep PR heeft een voorraad artikelen die bestemd zijn voor de verkoop. Het gaat om 
artikelen als zoekkaarten, boekjes, posters, en cadeauartikelen. In 2020 was er geen mutatie in de 
voorraad. Bij de verhuizing van De Groenhof naar de nieuwe locatie wordt de voorraad artikelen 
geïnventariseerd en beoordeeld. Mede uit oogpunt van financiële voorzichtigheid is de voorraad in 
2020 afgeboekt. De waarde per artikel is gering en het verschil tussen het aantal in te kopen en 
verkochte artikelen in een jaar is klein. Het niet aanhouden van een voorraadrekening heeft 
daarom weinig invloed op het inzicht in vermogen en resultaat. 
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Vorderingen 

De vorderingen hebben een looptijd korter dan éen jaar. Per eind februari 2021 is van het 
op 31 december 2020 nog te ontvangen bedrag € 600 ontvangen. 

 

   
 31-12-2020 31-12-2019 
 € € 
VORDERINGEN   
   
Contributies scholen                105 
Donaties                  40 
Bijdrage NatuurWerkt! 2.250            2.182 
Huisvesting                  20 
PR: placemats                150 
Overige inkomsten                315 
Bijdrage Gemeente Rhenen 600  
   
Totaal te ontvangen 2.850 2.812 
   
Vooruitbetaald aan Toshiba – 1e kw 2021 54  
Totaal vorderingen 2.904 2.812 
   

 
 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan IVN Veenendaal-Rhenen. 

Eigen vermogen 

A. Bestemmingsreserves 

A1. Bestemmingsreserve Huisvesting € 18.454. 

Dit bedrag was bestemd voor aanpassingen in en om het gebouw die volgens de demarcatielijst 
van de gemeente voor rekening zijn van IVN Veenendaal-Rhenen. Met de ophanden zijnde 
verhuizing is het bedrag alleen voor zeer essentiële reparaties beschikbaar. Een deel van de 
kosten die samenhangen met de verhuizing zal uit deze reserve betaald worden. 

A2. Bestemmingsreserve Organisatie € 5.192. 

De reserve is bedoeld om de kortlopende verplichtingen uit de exploitatie te kunnen betalen die 
niet door toegezegde subsidie zijn gedekt. 

A3. Bestemmingsreserve Diddersgoed € 2.903 

De bestemmingreserve voor de natuurtuin Diddersgoed is door het bestuur gevormd voor het 
meer- jarige onderhoud van de vijvers in de tuin. Het meerjarig onderhoudsplan moet 
geactualiseerd en op basis daarvan wordt besloten wanneer groot onderhoud plaatsvindt. 
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B. Overige reserves € 12.082 

Het bestuur stelt voor het ‘Saldo van baten en lasten’ te verdelen zoals is aangegeven in de 
Staat van baten en lasten. Het bedrag dat overblijft na toevoeging aan en onttrekking van de 
verschillende Bestemmingsfondsen en -reserves is nihil. 

C. Bestemmingsfondsen 

C1. Bestemmingsfonds Scholenwerkgroep Rhenen € 4.117. 

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. 
Daarnaast komt naar rato van het aantal scholen een deel van de jaarlijkse 
abonnementskosten voor de reserveringsoftware EDSO uit deze bestemmingsreserve. Het 
restant staat ter beschikking van de Scholenwerkgroep Rhenen.  

C2. Bestemmingsfonds Project 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 2020 € 8.982 beschikbaar. Het bedrag is bestemd voor 
groenprojecten in de wijk Veenendaal Oost. In 2020 hebben geen bestedingen 
plaatsgevonden. 

C3. Bestemmingsfonds subsidie NatuurWerkt! € 4.000. 

De werkgroep heeft dit jaar van vijf bedrijven / instanties subsidie en giften ontvangen voor het 
uitvoeren van activiteiten. Totaal € 4.000. Het bedrag is toegevoegd aan het 
bestemmingsfonds.  

C4. Bestemmingsfonds moestuin € 848. 

De Moestuinwerkgroep heeft in 2019 een donatie ontvangen van 
€ 1.500. Deze is bedoeld voor de aanschaf van gereedschap en overig materiaal ten behoeve 
van de moestuin. Eind 2020 resteert € 598. Van IVN landelijk kreeg de moestuin € 250 voor 
de aanschaf van materiaal voor nestgelegenheden in de educatieve moestuin. Het bedrag is 
toegevoegd aan het fonds.   
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Kortlopende schulden 

De schulden hebben een looptijd  korter dan éen jaar. In januari 2021 is het bedrag betaald. 

 
   
 31-12-2020 31-12-2019 
 € € 
NOG TE BETALEN   
   
Vergoedingen NatuurWerkt! 105 410 
Mediatheek  312 
Werkgroep weidevogelbescherming  338 
Overige doelstellingen  200 
Contributies  73 
Kosten beheer en administratie 1 330 
Gemeentelijke heffingen 5  
Energielasten   
   
Totaal nog te betalen 111 1.663 
   
   

 
2.3.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

 

IVN Veenendaal-Rhenen heeft een huurovereenkomst voor de locatie aan de Karel 
Fabritiusstraat 3 te Veenendaal met een looptijd tot 31 dec 2021. De looptijd wordt daarna 
stilzwijgend verlengd tot de verhuizing (zie ook ‘Bestemmingsreserve huisvesting’). Het 
huurbedrag bedroeg in 2020 € 26.800 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Op jaarbasis wordt dit in 
2021 € 27.095. Dit bedrag wordt volledig gedekt door subsidie van de Gemeente Veenendaal. 

IVN Veenendaal-Rhenen is in het boekjaar geen langlopende verplichtingen aangegaan. 

 

2.4 Toelichting op de  staat van Baten en Lasten 

Baten van subsidies van overheden 

Gemeente Veenendaal verleende een subsidie van € 33.445 voor de huur en vaste lasten 
van het gebouw aan de Karel Fabritiusstraat en een subsidie van € 2.127 voor het uitvoeren 
van de activiteiten. De gemeente Rhenen betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 600 voor het 
gebruik van de mediatheek door de scholen in Rhenen.   
 
 
Contributies, donaties en giften van particulieren 
 
De contributie wordt geïnd door IVN Landelijk  € 4.328  
Van donateurs is ontvangen € 190 
Totaal € 4.518 
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Subsidie en giften overige organisaties 
 
Moestuin De Duiventoren kreeg van de Stichting  
IVN een subsidie voor de aanschaf van materialen 
voor nestgelegenheden.  € 250 
 
Voor aankoop van materialen en gereedschap kreeg 
de moestuin subsidie van: 
Stichting Kiem € 1.836 
Stichting Streekfonds Utrechtse Heuvelrug € 870 
Oranjefonds € 335   
 
Van de Stichting IVN kreeg de werkgroep NatuurWerkt!  
een subsidie voor de aanschaf van materialen.  € 250 
 
Voor de organisatie en de uitvoering van de activiteiten 
kreeg de werkgroep NatuurWerkt! subsidie van: 
Santé Partners € 1.500 
Kringloopwinkel De Oude Kassa €    500 
Daily Work Wear €    750 
Lions Club Rhenen € 1.000  
 
Totaal € 7.291 
 
Baten van bedrijven 

Twaalf bedrijven adverteren in Het Groene Blad, het blad van de vereniging dat vier maal per 
jaar verschijnt. De advertentie-inkomsten zijn € 615. In 2019 was dit € 610. 

 

Baten als tegenprestaties van leveringen van producten en diensten 

 
    
 Omzet Kostprijs Marge 
 2020 2020 2020 
 € € € 

    
Mediatheek 90  90 
NatuurWerkt! 6.850 4.994 1.856 
Moestuin Duiventoren 382 961 - 579 
Activiteiten op verzoek 50  50 
Overige activiteiten 155  155 
    
Totaal 7.527 5.955 1.572 
    
    

 
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.  

NatuurWerkt! 

Staatsbosbeheer en de landgoederen voor wie de mensen van 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 ook minder kosten gemaakt. Er is een positief saldo 
van € 1.856. 
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Moestuin 

Bij de moestuin staat een negatief bedrag van € 579. Van dit bedrag komt € 190 ten laste van 
het fonds omdat het bedrag betrekking heeft op voorgaand jaar. Resteert een tekort van € 389. 
Op termijn zal de moestuin, net als NatuurWerkt! proberen kostenneutraal te werken. Het 
bestuur heeft toegezegd de eerste jaren garant te staan voor het tekort met een maximum van 
€ 500. Dit geldt alleen voor jaarlijkse onkosten, zoals de aankoop van zaden, plantmateriaal en 
bodemverbetering. In 2020 is daarvoor € 389 meer uitgegeven dan door verkoop van groenten 
is ontvangen. Gereedschap en materiaal dat meerdere jaren gebruikt zal worden, wordt 
gefinancierd uit donaties en subsidies. 

Overige activiteiten en activiteiten op verzoek 

Onder de overige activiteiten worden opbrengsten van de verhuur van de IVN zaal en van de 
Groei & Bloeizaal gerekend. In 2020 is de zaal 4 dagdelen verhuurd aan de Commissie 
bijenproducten en het Agrarisch opleidingscentrum. Voor het verzorgen van een excursie is 
een vergoeding ontvangen. 

Bestedingen 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. De werkgroepen 
zijn in ons verenigingstijdschrift Het Groene Blad vermeld.  

Onder de Overige activiteiten zijn de uitgaven voor de nieuwjaarsbijeenkomst en de jaarlijkse 
barbecue voor actieve leden geraamd. Deze bijeenkomsten konden geen doorgang vinden.  

Wervingskosten 

De wervingskosten, zoals drukken van de excursiefolder, het huren van een kraam, e.d. zijn 
tot nu toe niet apart geboekt en worden in deze jaarrekening daarom niet apart genoemd, 
maar maken deel uit van de uitgaven van de desbetreffende werkgroepen. 

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 de internet en 
telefoonkosten, verzekeringskosten, kantoorbenodigdheden en de bestuurskosten, zoals de 
kosten van de ALV, coördinatorenvergaderingen, afscheid van vrijwilligers, e.d. 

Overige toelichtingen 

Bestuurders en vrijwilligers hebben in het boekjaar geen bezoldiging of andere vergoeding 
ontvangen. 

 

2.5 Ondertekening van de  jaarrekening 

Veenendaal, 7 juni 2021  

Namens het bestuur, 

Voorzitter Penningmeester 
 
 
 
 

Leo Pruis Heiny Achterberg 
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3 Overige gegevens 

 
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

De statuten bepalen dat het bestuur de balans en de staat van baten en lasten opstelt. Het 
resultaat wordt toegevoegd of onttrokken aan de reserve of het fonds waarop het betrekking 
heeft of, voor zover de bestemming niet is beperkt, overeenkomstig het besluit van het 
bestuur. 


