
IVN RIJNWAAL

FINANCIEEL VERSLAG 2020

Resultatenrekening

Rekening Begroting Rekening Begroting
2020 2020 2020 2020

baten € € lasten € €
contributies 2.088        2.200         afdracht ivn 582           820
publieksexcursies 118           500            bankkosten 144           175             
aanvraagexcursies 60             450            bestuurskosten 679           650             
cursussen 500           800            representatie 170           300             

publiciteit 905           900             
saldo winkel -            -            jeugdactiviteiten 100           150             

ledenactiviteiten 438           600             
overig 355           -            afschrijving laptop 134           134             
rente 2020 (nog te ontv) 1               -            overig (EHBO) -            150             

onderst. Gidsen 600             
reservering gidsencursus 800             

nadelig saldo 30             1.329         batig saldo -            -              

totaal 3.152        5.279         totaal 3.152        5.279          

Toelichting baten
- De contributies bedroegen in 2020 € 24 voor leden en € 10 voor een huisgenootlid.

Er worden geen inschrijfkosten voor een nieuw lid berekend.
Leden die zich landelijk bij IVN hebben aangemeld betalen hun contributie aan de landelijke
organisatie. De hoogte is minimaal € 24; hiervan wordt de helft aan de afdeling afgedragen.

- In 2020 is een start gemaakt met een vogelcursus, maar door Corona afgebroken. 
Verder zijn er geen cursussen gegeven en zijn er nauwelijks excursies doorgegaan.

Toelichting lasten
- De afdracht aan de landelijke IVN bedroeg € 12,00 per lid/donateur en € 2,00 per huisgenootlid.

Van de landelijk betalende leden ontving onze afdeling het betaalde bedrag minus € 12, resp. €2,00.
- De bestuurskosten bestaan uit de huur voor de vergaderruimte en diverse onkosten gemaakt door de

bestuursleden. 
- De representatiekosten bestaan uit  presentjes (boekenbonnen, bloemen, flesje wijn) als beloning voor  

mensen die zich extra verdienstelijk hebben gemaakt voor onze vereniging.
- Onder ledenactiviteiten zijn de kosten opgenomen van de nieuwjaarsbijeenkomst en de jaarvergadering. 
- In 2015 is een laptop aangeschaft om, met lezingen en dergelijke, met de beamer te worden gebruikt. 

Deze was in bruikleen bij de voormalige voorzitter, en is in 2019 overgedragen aan de
huidige voorzitter. De laptop is inmiddels afgeschreven.

- Onkostenvergoedingen staan niet als aparte post vermeld, maar zijn verwerkt in de resultaten van de 
activiteiten. Kosten gemaakt voor organisatie van cursussen, activiteiten zoals  De Polderbende etc. 
en bestuurlijke activiteiten zijn op basis van declaraties vergoed.

Jaarresultaat
Er is een nadelig saldo van  € 30



BALANS 2019

Activa 31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Vaste activa
Laptop -            134            Algemene reserve 15.283      15.313        

Liquide middelen
Lopende rekening 1.698        1.651         
Spaarrekening 12.756      12.754       Kortlopende schulden
Kas 23             23              Nog te betalen kosten 11             33               

Kortlopende vorderingen
Rente spaarrekening 1               1                
Vooruitbetaalde kosten -            25              
Nog te ontvangen bedrag 8               -            

Voorraden
Winkel 808           757            

Totaal 15.293      15.346       15.293      15.346        

Toelichting
€

Vaste activa
15-9-2015 aanschaf laptop 948            
afschrijving 2015 55              (20% op jaarbasis)
boekwaarde 31-12-2015 893            
afschrijving 2016 190            
boekwaarde 31-12-2016 703            
afschrijving 2017 190            
boekwaarde 31-12-2017 513            
afschrijving 2018 190            
boekwaarde 31-12-2018 323            
afschrijving 2019 189            
boekwaarde 31-12-2019 134            
afschrijving 2020 134            
boekwaarde 31-12-2020 -            

Algemene reserve
saldo 31-12-2019 15.313       
saldo 2020 -30            
saldo 31-12-2020 15.283       

Kortlopende schulden
bankkosten december 2020 11

11


